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عــنوان های مـهم

دلخوری شورای امنیت ملی از توافق دوحه؛ 

مشورت الزم انجام نشده است

تئوری  شیشه شکسته  در اقتصاد
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برخی  و  است  جدید  مفهوم  یک  تاب آوری    
زبان ها، واژه یی برای آن ندارند. با این حال بیشرت 

مردم جهان به استفاده  از شجاعت، مهارت و ایامن 

باور دارند. واژگان تاب آوری  رابر غلبه بر مشکالت 

ما  به  که  است  کلامت  از  مجموعۀ  از  بیش  چیزی 

این امکان را می دهد تا دربارۀ این مفهوم نوظهور 

صحبت کنیم. 

بـه موقعیت هـای زیـر توجـه کنید: پـدر من هـر روز 

الکـول مـرف می کنـد و همیشـه مسـت اسـت. او 

می گویـد کـه قصـد دارد مادرم را بکشـد. مـادرم مرا 

بـه فامیل...

ماه پیشانی بلند
نگاهی بر مجموعه شعر »نامه یی 

از الله کوهی« سروده زهرا حسین زاده 

چرا بنیادگرایی برای جوانان 

جذاب است؟

کمیسیون حقوق برش: زبان های 
بومی در وضعیت دشوار قرار دارند

نیروهای ناتو 
در افغانستان می مانند، در عراق 

تقویت می شوند

یک ماه پس از ترک کاخ سفید

بازگشت ترمپ به جهان سیاست

تاب آوری؛ مهارت مورد نیاز زندگی امروز

تکرار فجایع بازی های بزرگ!
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می گوید که خشونت ها هر روز از مردم قربانی می گیرد. او از هیات گروه طالبان 
برای پایان دادن به این وضعیت خواست که مذاکرات صلح را آغاز کنند. آقای عبداهلل امروز، یک شنبه )۳حوت( در نشست 
انکشافی و جلب کمک های شورای عالی مصالحۀ ملی گفت: »آتش بس خواست اصلی مردم  افتتاحیۀ کمیسیون برنامه های 
افغانستان می باشد، ما برای پایان خشونت و جنگ خواستار این هستیم که مذاکرات صلح دوحه به شکل جدی شروع شود و 

دوام پیدا کند.

رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی کشور می گوید در توافق نامۀ دوحه 

که سال گذشته میان امریکا و گروه طالبان امضا شد، مشوره های الزم با حکومت 

افغانستان صورت نگرفت...

 مغالطـه  شیشـه شکسـته اولیـن بـار توسـط اقتصـاددان فرانسـوی 

قـرن نوزدهـم  »فردریک باسـتیا« بیان شـد. مغالطه  شیشـه شکسـته 

درواقـع اسـتداللی اسـت کـه بـر اسـاس آن جنـگ می توانـد بـرای 

اقتصـاد یـک کشـور  مفیـد باشـد. پیـام گسـرتده تر ایـن اسـت کـه 

اصرار از عبداهلل و انکار از طالبان؛ به مذاکرات برگردیدرویـدادی کـه بـه نظـر می رسـد بـرای افـرادی...-



سخنگوی  اندر،  رحمت الله  مدنیت:  راه 

شورای امنیت ملی کشور می گوید در توافق نامۀ 

گروه  و  امریکا  میان  گذشته  سال  که  دوحه 

حکومت  با  الزم  مشوره های  شد،  امضا  طالبان 

افغانستان صورت نگرفت.

پیام  یک  در  )3حوت(  یک شنبه  روز  اندر  آقای 

تصویری گفت که این توافق نامه نتوانست منجر 

بهبود  و  توقف خون ریزی  به صلح، ختم جنگ، 

وضعیت زندگی مردم شود.

توافق نامه  این  »در  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 

حتی  شده،  استفاده  اصطالحات  برخی  از 

مشخص  اعداد  به  انسانی  تلفات  اندازه گیری 

خشونت  کاهش  جنگ،  شدن  فروکش  شده، 

و  معافیت  آن  برخی اصطالحاتی دیگر که در  و 

شده  گرفته  نظر  در  جنگ  از  طرف  یک  رضایت 

است.«

آقای اندر گفته که حفاظت از این کشور وظیفۀ 

از  نیز  را  صلح  و  جنگ  مسالۀ  و  است  حکومت 

همین منظر می نگرد.

سال  )10حوت(  در  دوحه  صلح  توافق نامۀ 

گذشتۀ خورشیدی میان امریکا و طالبان به امضا 

نیروهای خارجی  که  آمده  توافق  این  در  رسید. 

افغانستان  از  جاری  سال  می  ماه  تا  بایستی 

تعهد  نیز  طالبان  گروه  مقابل،  در  شوند.  خارج 

تروریستی  گروه های  با  روابط  که  بودند  کرده 

به شمول القاعده را قطع می کنند، خشونت ها را 

کاهش داده و با دولت افغانستان وارد مذاکرات 

سازنده می شوند.

با این حال گروه طالبان از سوی امریکا، سازمان 

پیامن اتالنتیک شاملی )ناتو( و دولت افغانستان 

متهم اند که به تعهدات  خود عمل نکرده اند.

حالی  در  کشور  ملی  امنیت  شورای  دفرت 

نشان  واکنش  دوحه  توافق نامۀ  مورد  در 

گفته  متحده  ایاالت  جدید  رهربی  که  می دهد 

کرد.                                                                                                                                              خواهد  بازنگری  را  توافق نامه  این  که 

در  متحده  ایاالت  رییس جمهور  بایدن،  جو   

تحت  حکومت  که  گفته  خود  سخنان  تازه ترین 

ختم  و  جاری  دیپلوماتیک  روند  از  وی  رهربی 

به شدت حامیت  افغانستان،  در  دو دهه جنگ 

می کند.

گروه طالبان ضمن ادعای پایبندی به وعده های 

خود از امریکا خواسته که به تعهداتش عمل کند 

و نیروهای خارجی را از افغانستان خارج کند.

***
مشرتک  هستۀ  دستگیری 
حقانی و داعش در پایتخت

راه مدنیت: ریاست عمومی امنیت ملی کشور 

در  ریاست  این  ویژۀ  نیروهای  که  کرد  اعالم 

نفری شبکۀ حقانی  پنج  علمیات، هستۀ  یک 

یادبود  مراسم  کردند.  بازداشت  را  داعش  و 

بگرام  هوایی  میدان  مزاری،  عبدالعلی  شهید 

در  کرزی  حامد  بین املللی  هوایی  میدان  و 

این  حمله  مورد  اهداف  به عنوان  گذشته، 

هسته یاد شده است.

نرش  با  )3حوت(  یک شنبه  روز  ریاست  این 

مرید،  احمد  جاوید،  که  گفت  خربنامه یی 

روح الله، عبدالحفیظ و عبدالجبار اعضای این 

هستۀ تروریستی بودند.

امنیت،  عمومی  ریاست  معلومات  بربنیاد 

افراد بازداشت شده، وظیفۀ نگه داری، انتقال، 

بر  راکت  پرتاب  و  فعال سازی  جابه جایی، 

در  داشتند.  را  کابل  شهر  مختلف  نواحی 

نیروهای  توسط  هسته  این  که  آمده  اعالمیه 

شناسایی  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  ویژۀ 

بازداشت  کابل  17شهر  ناحیۀ  مربوطات  از  و 

شدند. مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری سال 

که  گرفت  قرار  تیراندازی  هدف  مورد  گذشته 

شدند.  زخمی  و  کشته  تن  ده ها  نتیجه  در 

امور داخلۀ  وزیر  اندرابی،  به دنبال آن مسعود 

کشور در تاریخ )26حوت( سال گذشته اعالم 

تیراندازی  این  به  پیوند  در  نفر  سه  که  کرد 

بازداشت شد ه اند.

شهروندان  به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

کشور اطمینان داد که هستۀ شهری گروه های 

به زودترین  و  کرده  شناسایی  را  تروریستی 

فرصت این گروه ها را بازداشت و یا مورد هدف 

قرار خواهد داد.

این ریاست در پایان تاکید کرد که هیچ مانعی 

منی تواند سد راه عزم و ارادۀ ریاست عمومی 

امنیت ملی در برخورد با گروه های تروریستی 

باشد.

مال داری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مدنیت:  راه   

کشور می گوید که در جریان سال جاری خورشیدی، 

۵۰۰تن عسل در والیت ننگرهار تولید شده است.

این وزارت روز، یک شنبه )3حوت( با نرش اعالمیه یی 

آب وهوای  داشنت  به دلیل  ننگرهار  والیت  که  گفت 

مناسب و گل های مختلف، در قسمت تولید عسل در 

میان ۳۴والیت در جای نخست قرار دارد.

به  نزدیک  والیت  این  در  که  آمده  اعالمیه  ادامه  در 

زنبور عسل وجود  پرورش  بزرگ  و  ۶۰۰فارم کوچک 

دارد که در این میان، ۳۵ تا ۴۰هزار نوع زنبور پرورش 

داده می شود.

براساس معلومات وزارت زراعت، آب یاری و مال داری، 

۲۲الی  بین  ننگرهار  والیت  زنبورداری  فارم های  در 

۳۰نوع زنبور عسل وجود دارد. همچنان در ادامه بیان 

شده که برای نزدیک به دوهزار نفر به شمول زنان و 

مردان در فارم های زنبورداری زمینۀ کار فراهم شده 

است.

در اعالمیه آمده، عسلی که در والیت های ننگرهار، 

بدخشان، تخار، بلخ، هلمند، پنجشیر، پروان، کاپیسا، 

غزنی و هرات تولید می شود، به ترتیب، مشهورترین 

عسل ها در کشور است.

در  عسل  کیلوگرام  یک  که  افزوده  زراعت  وزارت 

۵۰۰افغانی  ۲۵۰تا  بین  ننگرهار  محلی  بازارهای 

قیمت دارد و عسل این والیت برای فروش در کابل و 

والیات دیگر عرضه می شود.

از  حامیت  برای  که  داده  خرب  وزارت  این  همچنین 

زنبورداران و گسرتش کار آنان، یک البراتوار تشخیص 

تاکید  و  ننگرهار ساخته شده  در  نیز  کیفیت عسل 

کرد، تولید و پروسس معیاری عسل و گسرتش صنعت 

پرورش زنبور عسل از اهداف دیگر ایجاد این البراتوار 

بیان شده است.

ننگرهار آب وهوا و محیط مناسب برای پروش زنبور و 

تولید عسل را داراست، همین امر باعث شده صنعت 

و آموزش زنبورداری در این والیت رشد کند.

***

اشرتاک ۲۸رشکت افغان در 
منایشگاه بین املللی گل فود

و  انکشاف  راه مدنیت: حبیب الله حبیبی، رییس 

ستکور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

کشور اعالم کرد که منایشگاه بین املللی گل فود 

دبی،  شهر  جهانی  تجارت  مرکز  در  که   ۲۰۲۱

امارت متحدۀ عربی برگزار شد، در این منایشگاه 

۲۸رشکت تولیدی، پروسس و تجارت از افغانستان 

نیز اشرتاک کرده اند.

که  گفت  )۳حوت(  یک شنبه  امروز  حبیبی  آقای 

بر عالوه کمپنی های ۸۵کشور جهان، ۲۸کمپنی 

کشور نیز اشرتاک کرده که این منایشگاه فرصت 

استثنایی و مهم برای تاجران افغان جهت معرفی 

جهان  برای  مال داری شان  و  زراعتی  محصوالت 

می باشد..

ادارۀ  کمک  به  افغان  تاجران  که  کرد  عالوه  او 

امریکا  متحدۀ  ایاالت  بین املللی  انکشاف 

این  در  زراعت  وزارت  هامهنگی  و   )USAID(

به منایش  را  منایشگاه اشرتاک و محصوالت شان 

گذاشتند.

این محصوالت شامل  که  می افزاید  ادامه  در  وی 

و  عسل  طبی،  گیاهان  خشک،  میوۀ  زعفران، 

میوه جات پروسس شده و ده ها نوع محصول دیگر 

بوده اند.

بزرگ ترین  از  یکی  گل فود  بین املللی  منایشگاه 

منایشگاه ها در بخش غذا در سطح جهان است که 

تاجران بیش از ۸۵کشور دنیا با محصوالت شان در 

آن اشرتاک می کنند.

است  قرار  حبیبی،  آقای  گفته های  براساس 

نفر  هزار  ده ها  قبل،  سال های  مانند  نیز  امسال 

بازدیدکننده و تاجر از این منایشگاه دیدن کنند.

انکشاف و ستکور خصوصی وزارت زراعت  رییس 

از  گذشته  سال  منایشگاه  در  که  کرد  عالوه 

محصوالت تاجران افغان استقبال شده و به ارزش 

عقد  از  ناشی  قرارداد  دالر  ۱۰۰میلیون  از  بیش 

قراردادهای فروش محصوالت زراعتی و مال داری 

تاجران به دست آوردند.

همچنین او بیان کرد که امسال نیز در پی تالش 

ادارۀ  و  مالداری  و  آبیاری  زراعت  وزارت  مشرتک 

زمینۀ    »USAID« امریکا  بین املللی  انکشاف 

اشرتاک تاجران افغان را با وجود محدودیت های 

کرده  مساعد  منایشگاه  این  در  کرونا  ویروس 

تاجران  که  می رود  توقع  که  می گوید  وی  است. 

فروش  بخش  در  را  خوبی  قراردادهای  افغان 

محصوالت شان به دست بیاورند.

گل فود  بین املللی  منایشگاه  که  است  ذکر  قابل 

۲۰۲۱، برای چهار روز از ۲۱ تا ۲۵فربوری سال 

جاری میالدی در مرکز تجارتی شهر دوبی برگزار 

شده است.

رییس  عبدالله،  عبدالله  مدنیت:  راه   

که  می گوید  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای 

خشونت ها هر روز از مردم قربانی می گیرد. او 

از هیات گروه طالبان برای پایان دادن به این 

وضعیت خواست که مذاک=رات صلح را آغاز 

کنند.

)۳حوت(  یک شنبه  امروز،  عبدالله  آقای 

برنامه های  کمیسیون  افتتاحیۀ  نشست  در 

عالی  شورای  کمک های  جلب  و  انکشافی 

مصالحۀ ملی گفت: »آتش بس خواست اصلی 

پایان  برای  ما  می باشد،  افغانستان  مردم 

که  هستیم  این  خواستار  جنگ  و  خشونت 

رشوع  جدی  شکل  به  دوحه  صلح  مذاکرات 

شود و دوام پیدا کند.«

وی در مورد حادثۀ سوم حوت ۱۳۵۸خورشیدی 

اشاره منوده و تاکید کرد که 40سال پس از 

آن روز، هنوز هم مردم و و نیروهای امنیتی در 

قربانی  به صلح  و رسیدن  از حق مردم  دفاع 

می دهند.

را  صلحی  افغانستان  مردم  کرد  عالوه  او 

می خواهند که خود را در آن دخیل بدانند و 

فقط چنین  صلحی می تواند پایدار باشد.

عالی  شورای  رییس   ادامه  در  همچنین 

پایداری  برای  که  داشت  بیان  ملی  مصالحۀ 

وضعیت  به  کمک  مردم،  به  خدمات  صلح، 

بحث  کشور  پایدار  توسعۀ  و  مردم  اقتصادی 

اساسی است.

روزی  که  کرد  امیدواری  ابراز  عبدالله  آقای 

هیچ  گفت،  او  شود.  تامین  کشور  در  صلح 

اولویتی باالتر از یک صلح عادالنه و قابل قبول 

برای مردم نیست.

او همچنین خطاب به کمیسیون های داخلی 

شورای عالی مصالحه ملی گفت که هیچ کار 

با کار حکومت در شورای عالی صلح  موازی 

شورای  کمیسیون های  اما  منی گیرد،  صورت 

عالی مصالحه ملی، کارهای مربوط به صلح 

گفتگوها  جریان  در  تا  می کند  هامهنگی  را 

تسهیالت ایجاد گردد.

را مطرح  این گفته ها  آقای عبدالله درحالی   

هیات های  میان  صلح  مذاکرات  که  می کند 

سال  ۲۲سنبلۀ  در  طالبان  گروه  و  دولت 

این مذاکرات  آغاز شد.  جاری در دوحه  قطر 

با یک وقفۀ سه هفته یی مواجه شد، اما سپس 

حال  این  با  شد.  گرفته  رس  از  16جدی  در 

میان  رسمی  نشست  هیچ  که  هفته هاست 

نشده  برگزار  صلح  مذاکره کنندۀ  هیات های 

است.

مذاکره  میز  از  فرار  به  را  طالبان  گروه  دولت 

صلح  آنان  اگر  که  می گوید  و  می کند  متهم 

می خواهند باید به میز مذاکره بازگردند.

خارجۀ  وزیر  بلینکن،  آنتونی  گذشته  روز 

امریکا در صحبت تلیفونی با عبدالله عبدالله، 

روند  ترسیع  و  خشونت ها  پایان  خواهان 

مذاکرات صلح شده بود.

 راه مدنیـت: هم زمـان بـا روز جهانـی زبـان 

مادری، کمیسـیون مسـتقل حقوق برش کشـور 

در  کشـور  بومـی  زبان هـای  کـه  کـرد  اعـالم 

ایـن کمیسـیون  وضعیـت دشـوار قـرار دارنـد. 

برنامه هـای  اجـرای  و  طـرح  خواسـتار 

نتیجه بخـش بـرای حفـظ تنـوع و بهبـود آن هـا 

شد.

کمیسـیون حقـوق برش روز یک شـنبه )3حوت( 

بـه  توجـه  بـا  کـه  گفتـه  خربنامه یـی  نـرش  بـا 

سـطح  پایین بـودن  و  فقـر  جنگـی،  وضعیـت 

سـواد در کشـور، زبان های بومی افغانستان در 

وضعیـت دشـواری قـرار دارنـد.

در ایـن خربنامـه از دو زبـان پامیـری و اویغوری 

به عنـوان منونـه یـاد کـرده و تاکیـد کـرد که این 

زبان هـا با خطر جـدی روبه رو بوده و دسرتسـی 

بـرای  مـادری  زبـان  بـه  معیـاری  آمـوزش  بـه 

بسـیاری از گروه هـا دشـوار اسـت.

کمیسـیون حقـوق بـرش کشـور می افزایـد کـه 

منت هـای  بایـد  معـارف  وزارت  به ویـژه  دولـت 

بـرای  هـدف،  ایـن  تامیـن  بـا  را  درسـی 

و  تهیـه  کشـور  زبان هـای  گوینـدگان  متامـی 

کنـد. دسـرتس پذیر 

در خربنامـۀ کمیسـیون حقوق برش عالوه شـده 

اعـالم  بـا  نیـز  افغانسـتان  قانـون اساسـی  کـه 

زبان هـای  به عنـوان  دری  و  پشـتو  زبان هـای 

رسـمی دولـت، زبـان مناطقـی را کـه اکرثیـت 

در آن هـا بـه آن تکلـم می کنـد، نیـز زبـان سـوم 

زبان هـا  رشـد  بـه  را  دولـت  و  دانسـته  رسـمی 

متعهـد کـرده اسـت.

از سـویی هـم، شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی با 

نـرش اعالمیه یـی بـه نقـل از عبداللـه عبداللـه، 

از  مـا  کشـور  کـه  گفتـه  شـورا  ایـن  رییـس 

کشـورهایی بـا تنوع زبانـی، فرهنگـی، مذهبی 

و اجتامعـی اسـت کـه ایـن نقطـۀ قـوت تاریخ و 

متـدن ماسـت.

بـر حامیـت، تقویـت و تـالش  آقـای عبداللـه   

شـهروندان  مـادری  زبان هـای  پویایـی  بـرای 

کشـور، در کنـار زبان هـای رسـمی تاکیـد کرد.

 براسـاس معلومـات وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

از  به بیـش  مـردم  حـارض  حـال  در  کشـور، 

می گوینـد. سـخن  بومـی  ۳۰زبـان 

معـاون  نورسـتانی،  نظام الدیـن  مدنیـت:  راه    

نظامـی ادارۀ امـور زندان هـا می گویـد کـه در حـال 

کشـور  زندان  هـای  در  و248نفـر  حـارض 29هـزار 

زندانـی هسـتند. از ایـن میـان نزدیـک به چهارهزار 

آنان را زندانیان گروه طالبان تشکیل می دهند.

در  )3حـوت(  یک شـنبه  امـروز  نورسـتانی  آقـای 

برنامـه حسـاب دهی دولـت بـه ملـت گفـت کـه از 

ایـن میـان، سـه هزار و 693تـن آن هـا مربـوط گروه 

طالبـان، 497تـن مربـوط گـروه داعـش و 389تـن 

آن خارجـی می باشـند. دیگـر 

او در ادامـه بـا اشـاره به برخـی زندانی هـای معتـاد 

بـه مـواد مخـدر گفـت کـه در سـال گذشـته مالـی 

خورشـیدی بیـش از 400زندانـی معتـاد بـه مـواد 

بخـش  به کمـک  منظـم  برنامـه  یـک  طـی  مخـدر 

تـداوی شـدند. زندان هـا  امـور  اداره  صحـی 

اداره  ایـن  مهم تریـن دسـت آوردهای  بیـان  در  وی 

تریح کرد که در سـال گذشـتۀ مالی، 985سـیت 

مبایـل، 174چارچـر و 101بطری مبایـل، یک هزار 

121گـرام  7هـزار  خودسـاز،  چاقـو  280قبضـه  و 

چـرس، یک هـزار و 776گـرام هیروییـن، یک هـزار 

و 782گـرام تریـاک و 325تابلیـت کا از زندانی هـا 

امـور  اداره  نظامـی  معـاون  اسـت.  شـده  کشـف 

زندان هـای کشـور می افزایـد کـه 94تـن به شـمول 

41تـن از کارمنـدان زندان   ها، به دلیـل انتقال مواد 

مخـدر در داخـل زندان ها، غفلت وظیفه یی، فسـاد 

اداری و سوءاسـتفاده گرفتـار شـده اند.

آقـای نورسـتانی بـا بیـان اینکه شـش  زندانـی به اثر 

»در  کـرد:  اذعـان  باخته انـد،  ویـروس کرونـا جـان 

دوران شـیوع ویـروس کرونـا حیـات هـزاران زندانی 

در خطـر بـود کـه توانسـتیم بـا مدیریـت درسـت از 

یـک فاجعـۀ انسـانی جلوگیـری کنیـم.«

از  بخشـی  در  او  همچنیـن 

صبحت هایـش تاکیـد کـرد کـه 

زندانی هـای  برخـی  متاسـفانه 

کشـور معیـاری نیسـت کـه در 

جهـت  ارزیابی هـا  بـاره  ایـن 

بهبـود وضعیـت زندان هـا آغـاز 

اسـت. شـده 

وی می گویـد کـه تـالش بر این 

اسـت که در آینـده نزدیک متام 

معیـاری  کشـور  زندان هـای 

از  به جـز  زندانی هـای  و  شـده 

حـق آزادی از دیگـر حقوق شـان برخـوردار شـوند.

کشـور  زندان هـای  امـور  اداره  نظامـی  معـاون 

عفـو  بـر  مبنـی  رییس جمهورغنـی  فرمـان  دربـاره 

زندانی هـای نظامـی گفت کـه تاهنـوز 400زندانی 

نظامـی مطابـق ایـن فرمـان آزاد شـده و کار هـای 

کمیسـیون مربـوط در مـورد دیگـر زندانی هـا نیـز 

دارد.  جریـان 

حـال  در  زندان هـا  امـور  اداره  معلومـات  بربنیـاد 

دارد. وجـود  کشـور  رسارس  در  38زنـدان  حـارض 

رویدادها2 madanyatdaiسال دهم      دو   شـنبه 4 حوت 1399 ly.com امنیت  شورای  دلخوری 
ملی از توافق دوحه؛ 

مشورت الزم انجام نشده است
ارصار از عبدالله و انکار از طالبان؛

 به مذاکرات برگردید

کمیسیون حقوق برش: 
زبان های بومی در وضعیت دشوار قرار دارند

اعالم آخرین آمار تعداد زندانیان:
چهارهزار زندانی مربوط گروه طالبان است 

ننگرهار در مقام نخست تولید عسل
صالح: کمپاین ترور طالبان بعد از توافق نامۀ دوحه آغاز شد

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که کمپاین ترور طالبان بعد از توافق نامۀ دوحه آغاز شده است که به صورت ترورهای فردی و استفاده از ماین های   
مقناطیسی صورت می گیرد. آقای صالح گفته که با بازداشت شدن هر هسته تروریستی، روش هسته  بعدی تغییر می دهد.

او عالوه کرد که در کمپاین ترور دشمن در شهر کابل عمدتا از سه روش کار می گیرند، ترورهای فردی با استفاده از موترسایکل های دورسنشین، گذاشنت ماین های دو تا سه 
کیلویی در لب رسک و یا ساحاتی که کندگی داشته باشد و سوم جابه  جایی ماین های مقناطیسی کمرت از یک کیلو در موترهای شهری و یا لینی.

خبر



فضلی: اولویت اول دولت تحقق کنفرانس جینوا است
باید مطابق  اولویت دوم فرهنگ شفافیت است که  اولویت اول دولت تحقق کنفرانس جینوا و  امور می گوید که  اداره  فضل محمود فضلی، رییس   
با  که  است  الکرتونیکی  تذکره  دیجیتالی،  حکومت  فقرات  ستون  که  گفت  فضلی  آقای  بربد.  پیش  به  را  برنامه ها  بعدی  اولویت های  و  اولویت ها  این 
اولویت دیگر حکومت می باشد که  اداری،  با فساد  او، مبارزه  انجام شده، اکنون توزیع آن در ۳۴والیت کشور ترسیع یافته است. به گفتۀ  تالش های 

اقدامات ابتدایی در این زمینه از قبل آغاز گردیده و اکنون با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری این روند شتاب گرفته است.
وی هدف از این اقدام را ایجاد یک آدرس مشخص در زمینه مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.
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چرا بنیادگرایی برای جوانان جذاب است؟

میان حس محرومیت و تمایل به بنیادگرایی، ارتباط مستقیمی وجود دارد

بنیادگرایـی را در سـاده ترین تعریـف آن، بـه تاکیـد بـر 

اصـول و پایه هـای دینـی و ایدیالوژیک تفسـیر کرده اند. 

مهم تریـن مشـخصه ی بنیادگرایـی آن اسـت که فـرد، بر 

بازگشـت به یک سلسـله بنیادها و اصول پیشـین تاکید 

می کنـد و در ایـن تاکیـد خـود، جزم گراسـت. 

شـخص بنیادگـرا بـدون اینکـه توجهـی به دنیـای مدرن 

و مقتضیـات آن داشـته باشـد، و بـدون اینکـه واقعیـت 

دنیـای کنونی خود را ببیند، تنهـا بر اصول و بنیادهایی 

تاکیـد می کنـد که بـرای او مقدس و محرتم هسـتند. در 

تفکـر بنیادگرایانـه، ایـن دنیـا اسـت کـه بایـد بر اسـاس 

بنیادهـا عیـار شـوند، نـه اینکه بنیادهـا با دنیـای مدرن 

هامهنگ سـاخته شـوند.

البتـه بایـد اشـاره کـرد کـه بنیادگرایـی تنهـا در مـورد 

ایـن  اینکـه  چـه  نیسـت،  اسـتفاده  قابـل  اسـالم  دیـن 

مسـیحیان  میـان  در  ابتـدا   )Fundemantalism( واژه 

اسـتفاده  دینـی  متـون  تفسـیر  روش  یـک  به عنـوان  و 

 . می شـد

هامن طـور کـه ایـن واژه تنهـا در مـورد دیـن نیـز صـدق 

منی کنـد، بـل ایـن واژه در مـورد هـر ایدیالوژی  یـی کـه 

بـر یـک سلسـله اصـول بـه صـورت جزم گرایانـه و قطعی 

یـک  منونـه  عنـوان  بـه  می کنـد.  صـدق  کنـد،  تاکیـد 

مارکسیسـت لنینیسـت که همـواره بر اصول مارکسـیزم 

تاکیـد می کنـد و هیـچ گاه از ایـن اصـول جدا منی شـود 

نیـز یـک بنیادگـرای مارکسیسـت اسـت. 

از ایـن رو بـه هـامن انـدازه کـه می تـوان یـک بنیادگرای 

بنیادگـرای  یـک  می تـوان  کـرد،  تصـور  را  مسـلامن 

مارکسیسـت را هـم تصـور کـرد.

 امـا امـروزه غالبا واژۀ بنیادگرایی بـه گروه های دین داری 

بـه گذشـته و  بـه بازگشـت  گفتـه می شـود کـه تاکیـد 

سـتیزه گیری بـا دنیـای مـدرن و مقتضیـات آن دارنـد. 

سـتیزه  در  مـدرن  عقالنیـت  بـا  همـواره  گروه هـا  ایـن 

هسـتند و راه حل مشـکالت را در بازگشـت به گذشـته و 

یـک مـنت می داننـد.  از  خوانـش جزم گرایانـه 

دارنـد  خشـونت  بـه  متایـل  غالبـاً  بنیادگـرا  گروه هـای 

و از ایـن ابـزار بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود اسـتفاده 

بنیادگرایـان،  متـام  میـان  مشـرتک  هسـتۀ  می کننـد. 

داعیـۀ هامهنگـی میـان دیـن و سیاسـت اسـت. 

ادعـای بنیادگرایـان ایـن اسـت کـه بایـد سیاسـت را بـر 

اسـاس متـون دینـی و بـدون هیـچ تغییـری، در جامعـه 

ایجـاد کـرد. بـه بـاور بنیادگرایـان هر نـوع نظامـی که از 

متـون دینـی اسـتنباط نشـده باشـد، نظامـی غیردینـی 

اسـت و بایـد آن را از بیـن بـرد.

بنیادگـرا  عنـوان  بـه  می تـوان  را  متعـددی  گروه هـای 

گروه هـا،  ایـن  کـه  هامن طـور  کـرد،  دسـته بندی 

می گیرنـد.  پـی  در  را  مختلفـی  مرام هـای  و  روش هـا 

گروه هایـی همچـون داعش، طالبـان، حزب اللـه لبنان، 

پاکسـتان،  جمعیت العلـامی  مـر،  اخوان املسـلمین 

و جریان هـا  ایـن گروه هـا  ... همـۀ  و  ایـران  انقالبیـون 

هامن طـور کـه اشـاره شـد در یـک امـر مشـرتک اند و آن 

هـم ایـن اسـت کـه ایـن گروه هـا، میـان دین و سیاسـت 

تفکیـک قایل نشـده و معتقدنـد باید سیاسـت را از دین 

آموخـت.  البتـه برخـی نظریه پـردازان میـان بنیادگـرا و 

اسـالم گرا تفکیـک قایـل شـده اند و برخـی دیگـر میـان 

بنیادگـرا و نوبنیادگـرا تفکیـک قایـل شـده و میـان ایـن 

دو، فرق هـا و متایزاتـی را ذکـر کرده انـد. 

گرچنـد می تـوان تفاوت هـای گفته شـده از سـوی ایـن 

نظریه پـردازان را تـا حـدودی درسـت و به جا دانسـت، اما 

در یـک کته گـوری کالن، بـاز هـم می تـوان متـام مـوارد 

بنیادگـرا و اسـالم گرا، و یـا بنیادگـرا و نوبنیادگـرا را ذیـل 

بنیادگـرا دسـته بندی کـرد. 

در ایـن نوشـتار هـم بـه تفاوت هـای جزیـی توجـه نشـده 

هـامن  از  تنهـا  بنیادگرایـی  جریـان  بـه  اشـاره  بـرای  و 

اصطـالح مشـهور بنیادگـرا اسـتفاده شـده اسـت.

در مـورد بررسـی پدیـدۀ بنیادگرایـی از زوایـای مختلـف 

دینـی، اخالقی، سیاسـی، روان شـناختی، حقوقـی و ... 

پرداختـه شـده اسـت. یکـی از موضوعاتی که بایـد به آن 

پرداخت این اسـت که چرا جوانان به سـمت بنیادگرایی 

متامیـل می شـوند؟ چـرا ایـن پدیـده بـرای نسـل جـوان 

جـذاب اسـت؟ چـرا همـواره اکرثیـت قریـب بـه اتفـاق 

نیروهـای بنیادگـرا را جوانـان تشـکیل می دهنـد؟ 

و  دانشـگاهی  جوانـان  میـان  ایـن  در  کـه  بسـا  چـه 

بیشـرت  مـدرن  و  ساینسـی  علـوم  دانش آموخته هـای 

دیـده می شـود؛ جوانانـی کـه چـه بسـا در دانشـگاه و 

محیط هـای غیردینـی رشـد کرده انـد و لزومـا اهـل علوم 

بـه  جوانـان  متایـل  عوامـل  بررسـی  نبوده انـد.  دینـی 

بنیادگرایـی، می توانـد در زمینـۀ پیش گیری از رشـد این 

پدیـده کمک کننده باشـد. باید این عوامل را شـناخت و 

زمینه هـای آن را از بیـن بـرد.

بنیادگرایی به جوانان یک رسالت تعریف می کند

امین قضایی، دانش آموختۀ جامعه شناسـی از آمسـرتدام 

بـا تفکیـک میان »مذهب عرفـی« و »مذهب رسـالتی« بر 

ایـن بـاور اسـت کـه بنیادگرایـی، بـرای پیروان خـود یک 

رسـالت تعریـف می کند، رسـالتی مانند اجـرای حکومت 

الهـی و مبـارزه بـا حکومت هـای سـکوالر، و ایـن رسـالت 

بـه نوبـۀ خـود بـا انگیزه هـای جوانـان و اشـتیاق آنهـا بـه 

کنشـگری و فعالیت در اجتامع، سـازگار اسـت.

 امیـن قضایـی اشـاره می کنـد کـه مذهب عرفـی، هامن 

مذهبـی اسـت کـه عمـوم مـردم بـه آن پایبنـد هسـتند. 

مذهبی سـنتی کـه سـازگاری چندانی با تعیین رسـالت 

و مـرام بنیادگرایـان نـدارد، امـا مذهب رسـالتی مذهبی 

اسـت کـه یـک رسـالت تعریـف می کنـد، مذهبـی اسـت 

کـه دیـن را تنهـا در منـاز و روزه و حـج خالصـه نکـرده و 

مدعـی اسـت کـه بایـد فراتـر از آن رفت. 

بـه تعبیـر دیگـر در مذهـب رسـالتی، مفهومـی بـه اسـم 

کـه  بسـا  چـه  و  می یابـد  ارزش  و  شـده  فربـه  »جهـاد« 

از  ارزش مندتـر  و  باالتـر  را  ارزش  ایـن  بنیادگرایـی، 

روزه معرفـی  و  ارزش هـای دینـی دیگـر همچـون منـاز 

می کنـد.  از سـویی جوانان نه منزلت مطلوب شـان را در 

مذهـب عرفـی پیدا می کننـد و نه هم بـا انگیزه های آنان 

سـازگارند. در چارچـوب مذهـب عرفی، همـواره جوان از 

ایـن مذهـب بـه  ارزش پایین تـری برخـوردار اسـت. در 

عنـوان مثـال یک کهنسـال نسـبت به یک جـوان منزلت 

باالتری دارد؛ زیرا آن کهنسـال ازدواج کرده اسـت و بنابر 

باورهـای دینـی ایـامن اش کامل شـده اسـت، همینطور 

از وضعیـت اقتصـادی خوبـی برخـوردار اسـت و زکات و 

می پـردازد.  صدقـه 

در  و  داده  انجـام  هـم  را  خـود  حـج  زیـاد  احتـامل  بـه 

جامعـه بـا عنوان )حاجـی( برای خودش اعتبـار و منزلت 

کسـب کـرده اسـت، امـا آن جـوان نـه ازدواج کـرده که به 

بـاور خـودش دیـن اش کامـل باشـد، نـه هـم وضعیـت 

اقتصـادی خوبـی دارد بـرای زکات و صدقـه و نـه هـم 

حاجـی اسـت. لـذا ایـن جـوان منزلـت مطلوبـی در 

جامعـه پیـدا منی کنـد و بـه همیـن جهـت اسـت کـه 

متایلـی بـه مذهـب عرفـی پیـدا نکـرده، بـل به سـمت 

تبلیـغ  را  آن  بنیادگرایـی  آنچـه  و  رسـالتی  مذهـب 

می کنـد، متامیـل می شـود.  بـه بـاور آقـای قضایـی، 

جـوان می توانـد در مذهـب رسـالتی بـرای خـود یـک 

منزلـت مطلـوب پیدا کنـد، منزلتی کـه او را )مجاهد( 

مراتـب  بـه  او  بـاور  بـه  منزلـت  ایـن  و  کـرده  معرفـی 

باارزش تـر از منزلت هـای دیگـر اجتامعی کـه در دین 

عرفـی تعریـف می شـود، اسـت.

آقـای  بـاور  بـه  شـد،  اشـاره  کـه  هامن طـور  برعـالوه 

قضایـی، مذهـب رسـالتی و تعییـن رسـالت و هـدف، 

و  سـکوالریزم  و  مدرنیتـه  بـا  سـتیزش  غالبـا  کـه 

روحیـۀ  و  انگیـزه  بـا  اسـت،  دینـی  برپایـی حکومـت 

جوانـان سـازگاری بیشـرتی دارد و بـه همیـن جهـت 

بنیادگرایی  یـی کـه مذهب رسـالتی را تبلیـغ می کند، 

اسـت. جذاب تـر  جوانـان  بـرای 

بنیادگرایی برای جوانان هویت می بخشد

پژوهشـگر  و  دانشـگاه  اسـتاد  رامیـار،  جـواد  دکـرت 

کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  جامعه شناسـی  حـوزۀ  در 

بنیادگرایـی، باعـث هویت بخشـی به جوانان می شـود 

و بـه همیـن جهـت اسـت کـه ایـن پدیـده بیشـرت در 

جوامعـی رشـد می کنـد کـه بـا بحـران هویـت مواجـه 

هسـتند.

دکـرت رامیـار بـا اشـاره بـه تعریـف هویـت بـه عنـوان 

)آنچـه فـرد را از دیگـری متییـز می دهـد(، می گویـد 

کـه اگـر در جامعه  یـی هویـت تعریـف نشـود، افـراد آن 

جامعـه و بـه ویژه جوانـان، به سـمت هویت های دینی 

رفتـه و متامیـل بـه بنیادگرایـی می شـوند. 

بـه بـاور آقـای رامیـار بسـیاری از نظریه پـردازان حـوزۀ 

جامعه شناسـی بـر ایـن نکتـه تاکیـد کرده انـد کـه اگر 

در جامعه  یـی هویـت ملـی شـکل نگیـرد، هویت هـای 

ماننـد  فروملـی  هویت هـای  و  دیـن  ماننـد  فراملـی 

هویت محلی رشـد کـرده و افراد به سـمت بنیادگرایی 

کـه پدیده  یـی هویت بخـش اسـت، جـذب می شـوند.

بـه همیـن جهـت آقـای رامیـار بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

بـرای  نتواننـد  سیاسـی  نظام هـای  و  دولت هـا  اگـر 

شـهروندان خـود یـک هویت عام و همه شـمول تعریف 

کننـد، جامعـه بـا بحـران هویـت مواجـه شـده و زمینه 

بـرای رشـد متایل بـه هویت  دینـی و رشـد بنیادگرایی 

آمـاده می شـود.

جوانان محروم متایل بیشرتی به بنیادگرایی دارند

دکرت محمد حق شـناس، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشگر 

روان شناسـی بـر این باور اسـت که یکـی از زمینه  های 

روانـی متایـل بـه بنیادگرایـی، وجود حـس محرومیت 

میان جوانان اسـت. 

از  بسـیاری  کـه  می کنـد  اشـاره  حق شـناس  آقـای 

پژوهش هایـی کـه در مـورد افرادبنیادگـرا انجـام شـده 

افـراد،  ایـن  کـه  مدعاسـت  ایـن  تاییدکننـدۀ  اسـت، 

بیشـرت از سـطوح فقیـر جامعـه بوده انـد و در رشایـط 

نامطلـوب اقتصـادی و اجتامعـی رشـد کرده انـد. بـه 

عنـوان منونـه می تـوان بـه این توجه داشـت کـه غالباً 

افـرادی بـه سـمت بنیادگرایـی متامیـل می شـوند کـه 

جایـگاه چندانـی در اجتـامع ندارند و یا در روسـتاها و 

مناطـق محـروم رشـد کرده انـد. 

بـه همیـن جهـت می تـوان ادعـا کـرد کـه میـان حس 

محرومیـت و متایـل به بنیادگرایی، ارتباط مسـتقیمی 

دارد. وجود 

یادداشت روز

و  نظامیــان  ســران،  توجــه  افغانســتان  روی دادهــای   
را  منطقــه  بازی گــران  و  بــزرگ  سیاســت مداران کشــورهای 

داغ تر از گذشته جلب کرده است. 
جوبایــدن برگشــت امریــکا را بــه خانوادۀ اروپــا و ســوگند وفاداری 
ایــن کشــور را بــه مــادۀ پنجــم اســاس نامۀ ســازمان نظامــی ناتــو 
ــا  ــازمان را ب ــن س ــای ای ــۀ همکاری ه ــی و ادام ــط جهان در رواب

امریــکا در جنــگ افغانســتان اعــام نمــود. 
دعــوت امریــکا بــه ادامــۀ همــکاری ســازمان نظامــی ناتــو 
ــه افغانســتان  ــکا ب ــا امری ــن ســازمان ب بیان گــر آن اســت کــه ای
ــت  ــد گف ــرک خواه ــتان را ت ــا افغانس ــکا یک ج ــا امری ــده و ب آم
ــه  ــان ب ــدی طالب ــه پای بن ــروط ب ــود را مش ــروج خ ــو خ و نات

می داننــد.  تعهدات شــان 
روی دادهــای کنونــی، کشــورهای منطقــه را دچــار تب لــرزه 
بــر فــراز  بــزرگ  بازی هــای  بــاد گــرم  سیاســی می کنــد. 
ــار  ــرن۱۹ این ب ــد از ق ــزرگ بع ــازی ب ــن ب ــی وزد. ای افغانســتان م
طالبــان  ناهنجــار  و  غیرمســووالنه  خواســته های  به تقصیــر 
قــدرت  تشــنگی  و  سیاســی  لجاجت هــای  و  خودخواهــی  و 
سیاســیون مــا، افغانســتان را بــه پرتــگاه تباهــی خواهــد کشــانید. 
ــان زور و  ــا زب ــول ب ــل قب ــر قاب ــرایط غی ــا ش ــب ب ــر دو جان ه
اســتفاده از جنــگ هم دیگــر را تهدیــد می نماینــد. هــردو جانــب 
می نماینــد.  قهرمان نمایــی  بیگانــه  کشــورهای  به پشــتیبانی 
کشــورهای منطقــه بــا روش هــای دوگانــه و ریاکارانــه به  تحریــک،  
ــع  ــزرگ مناف ــازی ب ــن ب ــب در ای ــردو جان ــت ه ــر و اهان تحقی
سیاســی و اســتراتژیکی خــود را در جنــگ و ناامنــی کشــور مــا 

دنبــال می نماینــد. 
مــا به جــای دشــنام دادن به بیگانــگان بایــد خــود را نفریــن کنیــم 
کــه ماننــد آنهــا ازمنافــع ملــی خــود دفــاع نکرده ایــم. دلگرمــی 
ــتان  ــران و پاکس ــیه، ای ــن، روس ــد چی ــه مانن ــورهای منطق کش
ــن  ــگ ای ــام جن ــردی و اع ــر دلس ــه خاط ــان ب ــی طالب به میزبان
گــروه علیــه نیروهــای امریــکا و ناتــو اســت، کشــورهای مخالــف 
امریــکا از طالبــان، بــا ایــن عقیــده کــه دشــمن دشــمن، دوســت 

ــد. ــتقبال می نماین ــت اس ماس
ــن را  ــدی و چی ــد کلی ــیه را تهدی ــکا روس ــد امری ــت جدی  دول
تهدیــد بالنــده، ایــران را ســرکش و متمــرد و پاکســتان را اجیــر 
و مــزدور گــوش به فرمــان می دانــد. ایــن کشــورها بــا طرفــداری 
از طالبــان عاقمندنــد تــا دور از مرزهــای  خــود، امریــکا را درگیر 
جنگــی طوالنــی کننــد و ایــن جنــگ هرچنــد طوالنی تــر باشــد 
ــکا را از  ــود. آنهــا می خواهنــد توجــه امری به     نفــع آنهــا خواهــد ب
ــن کشــورها  ــد. کارشناســان ای ــی خــود دور کنن مشــکات داخل
ــد  ــاور دارن ــد و ب ــا می دانن ــتان امپراطوری ه ــتان را قبرس افغانس
کــه امریــکا در جنــگ افغانســتان بــه سرنوشــت شــوروی ســابق 

مواجــه خواهــد گردیــد.
 تــا هنــوز اســتراتژی جدیــد امریــکا بــرای دســت یابی بــه صلــح 
ــی تجــارب گذشــته نشــان داده  ــده، ول ــی  مشــخص نگردی واقع
کــه امریــکا تنهــا بــا اســتفاده از زور نمی توانــد صلــح را در 
افغانســتان تامیــن کنــد و حتــی شــرایط خــروج آبرومندانــه و یــا 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــز طوالنی ت ــووالنه را نی مس
ــه  ــکا ب ــت های امری ــف سیاس ــورهای مخال ــبب کش ــن س از همی
ــدی  ــو عاقمن ــکا و نات ــووالنۀ امری ــر مس ــه وغی ــروج عجوالن خ
ــت مــا  ــا وجودی کــه دول نشــان می دهنــد. کشــورهای منطقــه ب
ــت از  ــن دول ــه ای ــد ک ــا می دانن ــند، ام ــه رســمیت می شناس را ب
ــه روی  ــی برخــوردار نیســت، پشــت آن خالی ســت و ب ــدار مل اقت
نیــزه بیگانــه نشســته اســت و نشســتن بــه روی نیــزه ماننــد تکیــه 
دالوران  بــر نیــزه نیســت. از همیــن رو بــه آینــده روابــط بــا ایــن 

ــان داشــته باشــند. ــد اطمین ــت نمی توانن دول
 کشــورهای منطقــه بــا میزبانــی طالبــان می خواهنــد بــه امریــکا 
ــح و  ــن صل ــادر به تامی ــی ق ــه تنهای ــکا ب ــه امری ــد ک نشــان بدهن
مبــارزه بــا تروریــزم نیســت و در واقــع بــا اســتفاده از مانورهــای 
سیاســی بــه امریــکا وانمــود می گرداننــد تــا نفــوذ و تاثیــر آنــان 
ــای  ــون ابرقدرت ه ــتان چ ــح افغانس ــه صل ــت یابی ب ــرای دس را ب

ــد.  ــمیت بشناس ــی به رس ــی و منطقه ی اتم
امریــکا اگرچــه ظاهــرا مخالــف همــکاری بــرای دســت یابی 
به صلــح بــا ایــن کشــورها نیســت، ولــی بــه آنهــا وانمــود 
می کنــد تــا مطابــق قواعــد امریــکا بــازی نماینــد و بــرای نظــم و 

ــد. ــده باش ــک ثبات دهن ــد ی ــی بای ــات جهان ثب
ــن  ــیه، چی ــورهای روس ــکا و کش ــان امری ــط  می ــای رواب دورنم
ــا  ــکا ب ــد امری ــت جدی ــده و دول ــره گردی ــاده تی ــران فوق الع و ای
ــا اتحادیــۀ اروپــا جنــگ را به خاطــر دفــاع از  ســوگند وفــاداری ب
دموکراســی علیــه ایــن کشــورها کــه از آنهــا به نــام »کشــورهای 

ــت.  ــوده اس ــام نم ــد اع ــاد می نمای ــور« ی ــرد و دیکتات متم
ــاک  ــۀ خطرن ــن وار-د مرحل ــکا، روســیه و چی ــان امری ــط می رواب
ــاهد  ــا ش ــد دنی ــه یاب ــع ادام ــن وض ــر ای ــت و اگ ــده اس گردی
ــر  ــود و اگ ــد ب ــرد خواه ــگ س ــان جن ــر از زم ــی بدت مقابله جوی
اوضــاع به طــور احتمالــی و یــا تصادفــی از کنتــرول خــارج 

ــت.  ــد پیوس ــوع خواه ــزرگ به وق ــۀ ب ــردد، فاجع گ
طالبــان و سیاســیون افغــان بــدون احســاس مســوولیت، کشــور 
گردانیده انــد،  تبدیــل  بــزرگ  بازی هــای  نبــرد  به میــدان  را 
تکــرار ایــن بــازی بــزرگ بنــا بــر شــهادت تاریــخ، فاجعــه بــزرگ 
به حاکمیــت ملــی مــا خواهــد بــود. مقصــر ایــن وضعیــت، طالبــان 
ــای  ــر قدرت طلبی ه ــه به خاط ــود ک ــد ب ــا خواهن ــیون م و سیاس
ــود  ــردم خ ــت م ــتان و سرنوش ــدۀ افغانس ــه آین ــز ب جنون انگی
بــازی می نماینــد. البتــه گنــاه نیروهــای سیاســی و حتــی مــردم 
ــور در  ــت کش ــه سرنوش ــود. موقعی ک ــد ب ــان نخواه ــر از آن کمت
ــی  ــرف باق ــون و بی ط ــد مص ــس نمی توان ــت هیچ ک ــر اس خط

بمانــد.

تکرار فجایع بازی های بزرگ!

محمدهادی ابراهیمی

دکتور علی احمد کریمی

  به باور آقای رامیار بسیاری 

از نظریه پردازان حوزۀ 

جامعه شناسی بر این نکته 

تاکید کرده اند که اگر در 

جامعه  یی هویت ملی شکل 

نگیرد، هویت های فراملی مانند 

دین و هویت های فروملی مانند 

هویت محلی رشد کرده و افراد 

به سمت بنیادگرایی که 

پدیده  یی هویت بخش است، 

جذب می شوند.



 »نامه یـی از اللـه کوهـی« اولیـــن مجموعـه شـــعری زهـرا 
حسـین زاده اســـت کـه دربرگیرنـده چهل وپنج قطعـه غزل و 
یک مثنوی بلند اســـت. همین آمار، خود نشـانگر آن اسـت 
که زهرا حسـین زاده شـــاعری غزل رسا اسـت. حسـین زاده به 
گفتـــه خـودش بـا داستان نویســـی به دنیـــای ادبیـات روی 
آورد؛ اما ســـپس به ســـوی شعر تغییر مســـیر داد. آنچه در 
طـــول این مســـیر آفریده اســـت «نامهای از الله کوهی» و 
«پلنـگ در پرانتـــز» بوده انـد. او همچنیـن مجموعـه دیگری 
»نامه یـی  مجموعـــه  ادبـی  منظـر  دارد.  چـاپ  زیـر  نیـز  را 
وزنـی،  سالســـت  و  ســـالمت  لحـاظ  از  کوهـی«  اللـه  از 
مجموعه یی خواندنی و سـتودنی اسـت. وزن شـــعرها گاهی 
کوتـاه و زمانـــی بلندند، اما در هر دو دســـته، وزنهایی روان 
و زیباینـد. شـاعر در بـه کار بسـن قافیه و ردیـف موفق عمل 
کـرده اسـت. زبـان غزلهای ایـن مجموعـه نو و بهروز اسـت. 
ایـن نـو بـودن را می تـوان در تصویرهـا و تعبیرهـای تازه یـی 
مشـــاهده کـرد کـه شـــاعر بـرای بیـــان مقصودش بـــه کار 
بـرده اسـت؛ تصویرهـا و تعبیرهایـی کـه بیشـر برخاسـته از 

تجربه هـای زیسـتۀ خـود شـاعر بوده انـد:
بروم دورتر از پخسۀ تکرار کبود

 میچکد صاعقه بر سایۀ دیوار کبود 
نیش افعی بزند حرف درختان عقیم 

کی فراموش شود جنگل آزار کبود )ص۳۵(
چیـــزی کـه بـه متـــن، ادبیـت می بخشـــد و هرنمندانـه اش 
می ســـازد، آرایه هـای ادبی انـد. آرایه هـای ادبـــی در واقـع 
بیـان متفـــاوت خلـق می کنـد و پیـام را نـه به صـورت رصیح 
و آشـــکار، بل غیرمســـتقیم و هرنمندانه بـــه مخاطب انتقال 
می دهـد. آرایه های ادبی شـــامل متهیـــدات بدیعی )تضاد، 
تناســـب، ارســـال املثل، مدعی املثـل، ...) و بیانـی ( تشـبیه، 

اسـتعاره، کنایـه، مجـاز و جـــاندار انگاری و... اســـتند. 
بیـان را هـرنی و زیبـا  اینکـه مـن و  ایـن آرایه هـا در کنـار 
می سـازند، متایزبخـش ِ و زیبایی آفریـن نیـز اســـتند؛ ابـداع 
بـه شـــعر  ادبـی،  بـردن آرایه هـای  کار  بـه  و خالقیـــت در 
هـر شـــاعری هویـت می بخشـد. ایـن هویـت زمانـی پدیـد 
می آیـد کـه شـاعر بنـای کار خـود را بـر تجربـه، دریافـت و 

بگـذارد.  جهان بینـی 
بدیهـی اسـت که تجربـه، دریافت و بینش هر فـردی متفاوت 
از تجربـه، دریافـت و بینـش دیگـری اسـت. از همیـن رو، 
تصویرهـا و تعبیرهـای برخاسـته از هـر تجربـه و بینشـی نیـز، 

بود.  متفـاوت خواهـد 
دعای موش کورم پلک ابری را نجنبانید 

تأمل می کند باران، منی شوید گناهش را (ص۷۲( 
بـه طـور مثـــال، اینجـا رضب املثـــل «از دعـای کورمـوش 
بـاران منی بـارد» بـه شـــکلی زیبـا اسـتفاده شـده اسـت کـه 
چنیـن اســـتفاده یی در شـــعر شـــاعران دیگـر کمـر دیـده 
شـده اسـت.  بیان هایـــی ایـن چنیـــن می توانـد بـه شـــعر، 

ببخشـد.  منحرصبه فـرد  و  جداگانـه  هویـت  و  زیبایـــی 
به نامش فال می گیرم ولی هر بار می آید 

زمستانی است اوقاتش، ندارد روزگار نیک (ص۶۰(
 فـال گرفـن یکـی از ســـنت های قدیمـی و مردمـی حـوزۀ 
اسـت؛  زمسـتانی  معشـوق  وضعیـت  اسـت.  فارسـی  زبـان 
زمسـتان نقطـه مقابـل بهـار اســـت و بـدروز بـودن و ناشـاد 
برعکـس،  می رســـاند.  را  بـودن  بدبختـی  گرفتـار  و  بـودن 
بهـاری بـودن بـه معنـای شـادمانی و طـراوت و تازگی اسـت.

همسایه تو را بهار می فهمید 
«مریم» گل یادگار می فهمید 

احساس شکوفه را خدا، 
هر صبح بر شاخۀ انتظار می فهمید (ص۴۳( 

در کالم ادبـی، اشـیا و پدیده های هسـتی جـان می گیرند، درد 
را حـس می کننـد، هویـت انســـانی دارنـد و ماننـد انسـان از 
فـراز و فـرود زندگـی شـاد و غمگیـن می شـوند. ایـن ویژگی 
در شـعر حسـین زاده با بســـامد باالیی دیده می شـود. شـاعر 
هامنطـور کـه در منونه باال، به بهار و گل و شـــکوفه، صفت 
فهمیـدن و احسـاس کـردن داده اســـت، در اکرث شـعرهایش 
کـرده  هدیـه  شـعور  و  بخشـیده  حـس  داده،  روح  اشـیا  بـه 
اسـت، تـا ماننـد انسـان درد، عاطفه، رنـج، خوشـحالی، اندوه 
و هیجـان را حـس کننـد و در شـعر حضـوری انسـانی داشـته 

باشند. 
قسمت، سبدش را رس این بام انداخت 

بر دامن رسخم، گل بادام انداخت 
قسمت حرکت کرد، در آیینه نشست 

روشن شدم از ماه، که در جام انداخت (ص۷۹( 
حسـین زاده در ایـن غـزل نیـز بـه قســـمت، کـه یـک مفهـوم 
ذهنی اســـت جســـم و جـــان بخشــیده اســـت و همینطور 
ویژگی هـای انسـانی. قســـمت را گاهی به مردی تشـبیه کرده 
اســـت که «در اقلیم زنان دام انداخـــت»، «به صغری نگرانی 
بخشــید» و «آتــش بــه دلــش ریخت و نــاکام انداخــت»؛ 
و زمانـی بـه زنـی تشـــبیه کـرده اســـت «کـه خودش را شـبی 
از بـام انداخـت»، زنـی کـه مـردم شـهر گناهـش را «بـر گردن 
یحیـی پـر خـــام انداخـت»؛ گاهـی هـم آن را بـه هیجانـی 
پیـام می فرســـتد و در  برایـش  تشـــبیه می کنـد کـه شـــبها 
وجـودش آشـوب بـه پـا سـاخته، و عاشـق و دیوانـه خویـش 

می سـازد:
قسمت هیجانی است که هر نیمۀ شب 

بر تخت من از روزنه پیغام انداخت 
در قلب من آشوب به پا کرد و نرفت 

جز خود همه را پیش من از نام انداخت (ص۸۰( 
شـخصیت انگاری تنهـا آرایه یی نیسـت که شـاعر در شـعرش 
بـــه کار برده باشـــد، بل خواننـــده با تشـــبیه های زیبا و بکر 
و اســـتعاره های زیـــادی نیز روبه رو اســـت، مثـــل این بیت 
کـه شـکارچی، اسـتعاره از آدمهـای بدطینـت و فرصتطلـب 
اسـت و غـزال، اسـتعاره از دخـران و آدمهـای خوش بـاور و 

آسیبپذیر. 
کمندها یله می چرخند، چه می دوی نگران در مه

شکارچی تله هم دارد، نشین غزال جوان در مه (ص۶۳( 
بدیعـی  از آرایه هـای  یـادآور شـــد کـه شـــاعر  بایـد  البتـه 
کمـر اسـتفاده کرده اســـت و خواننده بـا کاربردهای خاصی 
روبـه رو منی شـود کـه منجـر بـه زیبایی آفرینـی شـده باشـند.

منظر محتوایی
نیـز، یـک  از لحـاظ محتوایـــی  از اللـه کوهـی«  »نامه یـی   
مجموعـۀ غنـی و تأمل برانگیز اسـت. غزل های ایـن مجموعه 
را از لحـاظ محتوایـی می تـوان بـه دو دســـته عمـده تقسـیم 

کـرد: غزل هـای اجتامعـی و غزل هـای عاشـقانه. 
غزل های اجتامعی

و  غربـــت  چـون  مســـایلی  بـه  کـه  غزلهایی انـد  منظـــور 
مهاجـرت، جنـگ و ناامنـی، سـنت و اجتـامع، دشـواریهای 
فـراراه زندگـی زنـان و دخـران، و... پرداخته انـد. این مباحث 
بـر رسنوشـت، زندگـی، و روح و روان شـــاعر و دیگـر افـراد 

اجتـامع تأثیـر خـود را گذاشـته اند. 
زهـرا حسـین زاده در شـــعرهایش، تافتۀ جدابافتـه از اجتامع، 
برابـر  در  بـل  نیسـت؛  همنسـالنش  و  همرنوشـتان  تاریـخ، 
تاریـخ و همتبارانـش احسـاس مسـوولیت می کنـد و بـا آنهـا 

اشـک می ریـزد، همـدردی می کنـد و برایشـان دادخواهـی 
می کنـد:

چه می کنی غم بودا را؟ ببین! دو پنجره می لرزند 
دوباره صاعقه می افتد به جان دهکده مان در مه )ص۶۳(

هزار قرن خواب رفت استخوان سنگ ها
نفس برید، برنیامد از دهان سنگ ها )ص۶۷( 

حسـین زاده در ایـن شـــعرش بـــه دوران جاهلیـت عـرب و 
حادثـۀ بـه دنیا آمـدن محمد و مبعوث شـــدنش بـه پیامربی، 
اشـــاره دارد؛ دورانـی کـه خدایـان ســـنگی رایـــج بـود و 
عرب هـا در برابـر ســـنگ های بی زبـان و بی نفـــس کرنـش 
می کردنـد. بـه گفتۀ حسـین زاده: نفس ها در عبـادت و کرنش 
آنهـا برآمـد، امـا از دهان این سـنگها چیـزی برنیامد و شـنیده 

. نشد
غربت 

دوری از وطـــن رنـــج مضاعفـی اســـت بـر دوش شـــاعر 
در غربـت نشسـته و مرصـد اوضـاع نابسـامان و جنگ هـای 
ویرانگر زادگاهـــش. عصـــارۀ همۀ حرف هـــای حسین زاده 

در این بـاره، در ایـن شـعر بازتـاب یافتـه اسـت: 
زندگی در مهد غربت مردن است 

هموطن نوزاد بی مادر مشو! (ص۱۶( 
بـه بـاور حسـین زاده زندگـی بـه دور از وطـن، در واقـع مردن 
تکـراری اســـت. کسـی کـه از زادگاهـش دور اسـت و در 
غربـت به ســـر می بـرد، مانند نوزادی اسـت کـه از دامن گرم 

و پرمهـر مـادر محروم شـده اسـت.
درد تاریخی 

حادثه هـا و واقعه هـای تاریخـی نیـز در شـعرهای حسـین زاده 
حضـور پررنـگ دارنـد. شـــاعر هـم بـه واقعه هـای گذشـــته 
در  کنونـی.  حادثه هـای  و  ماجراهـا  بـه  هـــم  و  دارد  توجـه 
هـر دو صـورت، در کنـار مـردم ســـتم دیده و آســـیب دیده 

ایسـتاده اسـت و علیـه سـتمگر و ظـامل سـخن می گویـد. 
شهید شهر رشیفم ـ مزار طوفانی ـ
 رسود ریشۀ ما، رشح ماجرا بودی 

رفیق رسو قدیمی که در گرفتی سبز 
قسم به ماه! سپیدار چشم ما بودی (ص۴۰(

شـاعر عـالوه بـر اینکه نظری بـه اوضاع کلـی کشـور دارد، به 
تاریـخ پـر از درد مردمـش نیـز نـگاه ویژه یـی دارد. اوج ایـن 
نـگاه را در مثنـوی انتهایـی مجموعـه می تـوان مشـاهده کرد. 
مثنویـای که پنجاه وســـه بیـت دارد و در آن نگاه پرشـتابی به 
تاریـخ مـردم هـزاره انداخته اســـت؛ اینکه آنان در گذشـته با 
چه شـکوهی زندگـی می کرده انـد، کدام مناطـق و رسزمین ها 
از آنشـان بـوده اســـت، در مقطعـی از تاریـخ بـر آنهـا چـه 
سـتم هایی رفتـه اسـت و چگونـه رسزمین هایشـــان مصـادره 
و خودشـان قلع وقمـع و آواره شـــده اند. اینکـه چطـور ایـن 
بهـر  پیـدا نکـرده، و روزبـــه روز وضعیـت  ادامـه  وضعیـت 
شـــده، تا اینکه ققنوســـی از  میان خاکســر نیاکان ســوختۀ 
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همه به سوی بهشت می شتافتیم و همه در جهت عکس ره می سپردیم
 جورج سایالبا: »بهرتین روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل و زمان جهل بود. روزگار اعتقاد و عرص بی باوری بود. موسم نور و ایام ظلمت بود. بهار امید بود و زمستان ناامیدی. همه 
چیز در پیش روی گسرتده بود و چیزی در پیش روی نبود، همه به سوی بهشت می شتافتیم و همه در جهت عکس ره می سپردیم«. چارلز دیکنز با این جمالت اوضاع سال های آخر قرن 
هجدهم را توصیف کرد؛ و این توصیف بی شباهت به آنچه امروز پیش رویامن می بینیم نیست:عده یی مطمنئ از چشم انداز روشن پیرشفت ها هستند و عده یی فجایع ویرانگر و زوال نهایی 

را هشدار می دهند. باالخره در نهایت اوضاع بهرت می شود یا بدتر؟«

عصمت الطاف

ماه پیشانی بلند
نگاهی بر مجموعه شعر »نامه یی از الله کوهی« سروده زهرا حسین زاده 
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ایـن ایـل قـد برافراشـــته و پرده هـای ضخیمـی کـه روشـنایی را از 
ایلـش قاپیـده بودنـد، کنـار زده اسـت تـا صبح روشـن بـر چهره های 

خسـته از سـتم و تبعیـض و نابرابـری بتابـد.
 بیـــان در ایـن مثنـوی کامال غیررصیح اســـت و خواننـده با چندبار 
خوانـــدن و بـا اطـالع از حادثه هـــای تاریخی نیم قرن اخیر کشـور، 
بـه مقصـود شـاعر دسـت می یابـد و می فهمـد کـه او از چـه کسـانی 

می زند: حـرف 
ناگهان وحشت رسید از هر طرف 

لشکر طوفان وزید از هر طرف 
پیچ و تابی داده شد شالق و بید 

سینه ها زد بید، آه از دل کشید 
و در ادامه می گوید:

مردی از کاشانه های دوردست 
کوله بارش را شبی آهسته بست

 ...
روبه روی دیو محکم ایستاد 

مطمنئ با نفس رستم ایستاد (ص۱۰۰( 
غزل های عاشقانه

تقریبـا  آنکـــه  بـــا  مضمـون  مجموعـــه  ایـن  غـــزل  بیست وســـه 
عاشـــقانه دارنـد؛ امـــا بایـد گفـت کـه مخاطـــب در ایـن غزل هـا با 
عشـــق و تب وتـاب سـوزندۀ آن روبـه رو نیسـت، بـل عشـق در آن 
حضـــوری آرام دارد. غزل هـــای عاشـــقانۀ مجموعـه «نامهـای از 

تقسیم شـدنی اند: دسـته  سـه  بـه  اللـه کوهـی» 
اول: غزل هایی که در آن عاشق زن است و معشوق مرد. 

گرفته انـد  صـــورت  کـه  هـم  توصیف هایـــی  غزل هـــا،  ایـــن  در 
برخاســـته از حــس زنانـــه و زیبایی شناســی زنانه اســت. تصویری 

کـه از معشـــوق ارایـه شـــده، تصویـری زنانـه از یـک مـرد اسـت:
برایم از هبوط آدم و حوا منی خوانی؟ ِ 

بگو باز از گل گندم فراوان، هرچه می دانی 
غرور صخره ها را می شکست امواج دستانت 

شکوهی داشتی ای روح دریا، رعد نورانی (ص73(
یا:

 بلرزان اندکی در خواب بودا را که برخیزد 
هیاهو می کند برپا تکان دست طوفانت 

شکسته شانه های پیر بابا، هندوکش تنهاست 
متنا می کنم مهامن! مبان با کوه ایامنت (ص۴۲( 

دوم؛ غزل هایـی کـه در آنهـا عاشـق مـرد اسـت و معشـوق زن.  در 
ایـن غزل هـا، توصیف هـا و تصویرهایـی کـه از یـار یا معشـــوق داده 

شـده اند، توصیف هـا و تصویرهـای مردانـه از یـک زن انـد: 
اخم را بشکن، بفرما! چای و قند 

نوش جانت، ماه پیشانی بلند! 
می خرم فانوس چشمت را، پری! 

جذبه هایت قیمتش چند است چند؟ (ص75( 
یا: 

گم است نیمرخش زیر نقش انگشتان 
عجیب، مقنعۀ راه راه پوشیده است 

تکان هر مژه اش بندی ام کند یک عمر 
ستاره جان، رخ ماه از نگاه پوشیده است (ص ۶۶( 

سـوم؛ غزل هایـی کـه هویـت عاشـــق بـه طـور بایـد و شـاید برمـال 
اســـت و خواننـده منی دانـد عاشـــق و معشـوق کی انـد.  نشـده 

ضمیـر «تـو» بـرای معشـــوق بـه کار رفتـه اسـت، امـا هیـچ نشـانه و 
عالمتـــی بـرای درک زن یـا مـرد بـودن او بـه دســـت داده نشـــده 

اسـت. 
قلب دریا زده را یکره از بیخ بکش 

ماهی ام را لب حوضی به تن سیخ بکش 
چه کبود است نفسه ای رها در قفسم 

استخوان های زمان را شب توبیخ بکش (ص۶۹( 
یا: 

شکار من، گریخن چه سود؟ آخرش تو را 
نشانده روبه روی خود به گفتگو درآورم 

کالغ نفرت تو را میان حوض دوستی 
تکان دهم، تکان دهم، به شکل قو در آورم (ص۷۴( 

بـــاری، زهــرا حسین زاده یکــی از شـــاعران توامننــد افغانستان در 
عـامل مهاجـرت اسـت که در مشـهد ایـران زندگـی می کنـد و آنگونه 
کـه از تاریـخ شـــعرهایش دانسـته می شـود، از دهه هفتـاد به رسودن 
شـعر آغـاز کـرده اسـت. حسـین زاده بـه خوبـی نشـان داده اســـت 
کـه بـه اوزان شـعری کالسـیک دسرسـی کامـل دارد و چقـدر در به 

کاربـردن آنها مهـارت دارد. 
همچنیـن، از نـگاه کاربـرد آرایه هـای ادبـی، تکیـۀ اصلـی شـاعر بـر 
بـه کاربـردن تشـــبیه، اســـتعاره و تشـخیص بـوده اسـت کـه در ایـن 
زمینـه نوآوری هایـی هـم داشـته اسـت؛ امـا بازی های هـرنی چندانی 
هـم  کـه  بازی هایـی  اسـت؛  نگرفتـه  صـورت  بدیعـی  آرایه هـای  بـا 
هرنمندانـه و زیبایی آفرین باشـــند و هـــم از این طریـق بتواند توجه 

خواننـده را جلـب کنـد.



 اشـاره: تـاب آوری یـک مفهوم جدید اسـت و برخی 

زبان هـا، واژه یـی بـرای آن ندارنـد. بـا ایـن حال بیشـرت 

مـردم جهـان به اسـتفاده  از شـجاعت، مهـارت و ایامن 

رابـر غلبـه بـر مشـکالت بـاور دارنـد. واژگان تـاب آوری 

چیـزی بیـش از مجموعـۀ از کلـامت اسـت کـه بـه مـا 

ایـن امـکان را می دهـد تـا دربـارۀ ایـن مفهـوم نوظهـور 

صحبت کنیم. 

به موقعیت های زیر توجه کنید:

الکـول مـرف می کنـد و همیشـه  روز  پـدر مـن هـر 

را  مـادرم  دارد  قصـد  کـه  می گویـد  او  اسـت.  مسـت 

بکشـد. مـادرم مـرا به فامیل سـپرده و فرار کرده اسـت. 

مـن منی دانـم او در حـال حارض کجاسـت. )گفته های 

یـک کـودک ۶سـاله(

مـن مجبـورم روزهـای زیـادی بـه خاطـر بیـامری کـه 

دارم بـه شـفاخانه مراجعـه کنـم. مـن منی دانـم آیـا در 

آینـده بهبـود پیـدا خواهـم کرد یـا نـه؟ )گفته های یک 

کـودک ۱۰سـاله(

مـن قـد کوتاهـی دارم و همکالسـی های مـن همیشـه 

بـه  ایـن خاطـر مـرا مـورد متسـخر و آزار و اذیـت قـرار 

کـودک ۱۱سـاله( یـک  )گفته هـای  می دهنـد. 

سـختی  موقعیت هـای  در  بسـیاری  کـودکان  روزانـه 

شـبیه بـه آنچـه در بـاال توصیـف شـد قـرار می گیرنـد. 

برخـی بـا اسـرتس های ناشـی از طـالق یـا ناسـازگاری 

والدیـن و یـا مریضـی و برخـی دیگـر بـا فجایعـی مثـل 

فقـر، جنـگ، قحطـی، بیـامری والدیـن و بحران هـای 

تجربیاتـی  چنیـن  این کـه  هسـتند.  مواجـه  طبیعـی 

می کنـد،  تقویـت  یـا  می شـکند  هـم  در  را  کـودکان 

»تاب آوری/میـزان  ویـژه  بـه  و  فـردی  ویژگی هـای  بـه 

بسـتگی دارد. آنهـا  تحمـل« 

عبـارت  کـه  اسـت  مهـم  بسـیار  رو  ایـن  از  تـاب آوری 

اسـت از ظرفیـت مواجه شـدن یـک فـرد بـا مشـکالت، 

غلبـه بر مشـکالت و افزایـش نقاط قوت. بدیهی اسـت 

کـه متـام انسـان ها در زندگـی بـا بحـران و مشـکالت 

مواجه هسـتند و کسـی از این امر مسـتثنی نیسـت. با 

وجـود تـاب آوری هر کودکـی در مواجه با آسـیب، پیروز 

خواهـد شـد و بـدون وجـود تـاب آوری ایـن آسـیب ها و 

بحران هـا هسـتند کـه پیـروز میـدان خواهنـد بـود.

 بحران هایـی کـه کودک بـا آنها مواجه اسـت، می تواند 

در خانـوادۀ او یـا در جامعـه و محـل زندگـی او باشـد. 

کـودک  بـه  بیرونـی  کمک هـای  رشایطـی  چنیـن  در 

الزم اسـت، امـا کافـی نیسـت. کـودک عـالوه بـر نیـاز 

به غـذا و رسپنـاه بـه اعتـامد، عشـق، امیـد و اسـتقالل 

نیـاز دارد. هم چنیـن کـودکان عـالوه بـر مـکان امن به 

روابـط امـن نیـز نیـاز دارنـد تـا بتواننـد در فضایـی بـا 

تعهـد و روابـط دوسـتانه پـرورش یابند. آنهـا به حامیت 

عاطفـی، عـزت نفـس، اعتـامد بنفـس، بـاور بـه خـود و 

دنیـای خـود نیـاز دارنـد که همـۀ این مـوارد تـاب آوری 

را در آنهـا ایجـاد می کنـد. 

چگونگی پاسـخ والدین و سـایر مراقبان بـه موقعیت ها 

پاسـخ گویی  در  به کـودک  کمـک  چگونگـی  و 

می کنـد.  دسـته  رادو  بزرگ سـاالن  به موقعیت هـا، 

بزرگ سـاالنی کـه باعـث ارتقـای تـاب آوری در کودکان 

را  کـودکان  تـاب آوری  کـه  بزرگ سـاالنی  و  می شـوند 

می کننـد. تخریـب 

منابع تاب آوری در کودکان

از  را  توانایـی  ویژگـی  بحـران،  بـر  غلبـه   کـودکان در 

سـه منبـع دریافـت می کننـد. ایـن سـه منبـع بـا ایـن 

مـن  هسـتم،  »مـن  می شـوند:  مشـخص  برچسـب ها 

می توانـم.«  مـن  دارم، 

برچسب »من دارم«

مـن افـرادی را در کنـار خـودم دارم کـه وقتـی بیـامرم، 

بـه  مـن  نیـاز دارم،  بـه یادگیـری  یـا  وقتـی در خطـرم 

می کننـد. کمـک 

مـن افـرادی را در کنـار خـودم دارم کـه بـه مـن یـاد 

اسـت. درسـت  چیـزی  چـه  می دهنـد 

مـن افـرادی را در کنـار خـودم دارم کـه به آنهـا اعتامد 

دارم و آنهـا بی قیـد و رشط بـه مـن عشـق می ورزنـد.

برچسب »من هستم«

مـن متایـل به پذیـرش مسـوولیت در مـورد کارهایی که 

انجام می دهـم، دارم.

من به خودم و دیگران احرتام می گذارم.

مـن بـرای دیگـران کارهـای خوبـی انجـام می دهـم و 

ابـراز می کنـم. را  نگرانی هـای خـود 

من مطمینم همه چیز درست خواهد شد.

برچسب »من می توانم«

مـن می توانـم بـا دیگـران دربـاره چیزهایـی کـه باعـث 

آزار یـا تـرس مـن می شـوند صحبـت کنـم.

مـن می توانـم راهـی بـرای حـل مسـایلی کـه بـا آنهـا 

کنـم. پیـدا  می شـوم  مواجـه 

مـن می توانـم وقتـی چیـزی اشـتباه یا خطرنـاک پیش 

مـی رود، خـودم را کنـرتول منایم.

مـن می توانـم در مواقـع بحرانـی، یـک شـخص مـورد 

اعتـامد را بـرای کمـک  پیـدا کنـم.

ویژگی هـا  ایـن  همـۀ  بـه  تاب آوربـودن  بـرای  کـودک 

نیـاز نـدارد، ولـی تنهـا یکـی آنهـا هـم کافـی نیسـت. 

ممکـن اسـت کـودک را دوسـت داشـته باشـند )مـن 

دارم(، امـا اگـر او هیـچ نیـروی درونـی )مـن هسـتم( و 

یـا مهارت هـای اجتامعـی و بیـن فردی )مـن می توانم( 

را نداشـته باشـد، تـاب آوری در او وجـود نـدارد. ممکن 

اسـت یـک کـودک عـزت نفـس زیـادی داشـته باشـد 

)مـن هسـتم(، امـا اگـر او منی دانـد چگونـه بـا دیگران 

)مـن  کنـد  حـل  را  مشـکالت  یـا  کنـد  برقـرار  ارتبـاط 

می توانـم(، و یـا کسـی نیسـت کـه بـه او کمـک کنـد 

)مـن دارم(، کـودک دارای تـاب آوری نیسـت. کـودک 

ممکـن اسـت دارای توان مندی هـای کالمـی باشـد و 

خـوب صحبـت کنـد )مـن می توانـم(، امـا اگـر او هیـچ 

همدلـی نداشـته باشـد )من هسـتم( یا ایـن توانایی را 

نـدارد کـه از الگوهـا درس بگیـرد )مـن دارم(، در واقـع 

تـاب آوری در او وجـود نـدارد. بایـد توجـه داشـت کـه 

تـاب آوری در کـودکان، ترکیبـی از این ویژگی ها اسـت 

کـه در بـاال نـام بـرده شـد.

کـودکان بـرای غلبـه بـر بسـیاری از نامالیـامت کـه در 

زندگـی بـا آنهـا روبـه رو می شـوند، بـه تـاب آوری نیـاز 

دارنـد. آنهـا بـه تنهایـی منی تواننـد ایـن کار را انجـام 

دهنـد. آنهـا بـه بزرگ سـاالنی نیـاز دارند کـه می دانند 

چگونـه تـاب آوری را ارتقـا دهند و در واقع خودشـان از 

مقاومـت بیشـرتی برخـوردار باشـند.

زبان تاب آوری

اغلـب  کـه  می شـوند  مواجـه  رشایطـی  بـا  کـودکان 

احسـاس تنهایـی، تـرس و آسـیب پذیری می کنند. این 

احساسـات بـرای کودکانـی کـه مهـارت، نگـرش، بـاور 

و مهـارت و منابـع تـاب آوری دارنـد، کمـرت غافل گیـر 

کننـده اسـت. امـا قبـل از این کـه بتوانیـم تـاب آوری 

را ارتقـا دهیـم، بـه یـک زبـان مشـرتک نیـاز داریـم کـه 

بتوانـد آن را توصیـف، تصویرسـازی و توضیـح دهـد. 

وقتـی از برچسـب »مـن دارم« بـرای افزایـش تـاب آوری 

در کـودکان صحبـت می کنیـم در واقع بـه ویژگی های 

خاصـی توجـه داریم. یکی از ایـن ویژگی ها »ارتباطات 

بـر مبنـای اعتـامد« اسـت، که شـامل والدیـن، اعضای 

خانـواده، معلـامن و گـروه دوسـتانی می شـود کـه بـه 

قـرار  پذیـرش  مـورد  را  او  و  می ورزنـد  عشـق  کـودک 

می دهنـد. 

کـودکان در متـام سـنین بـه عشـق و محبـت بی قیـد 

و رشط والدیـن و مراقبیـن خـود نیـاز دارنـد. امـا آنهـا 

بـه عشـق و حامیـت عاطفـی دیگـر بزرگ سـاالن نیـز 

نیـاز دارنـد و ایـن امـر بـه ایـن خاطـر اسـت کـه گاهی 

عشـق و حامیـت عاطفـی از سـوی دیگـر بزرگ سـاالن 

مراقبیـن  و  والدیـن  از سـوی  ایـن حامیت هـا  کمبـود 

کـودک را جـربان خواهـد کـرد. از دیگـر ویژگی هایـی 

کـه منجـر به افزایـش تاب آوری با برچسـب »مـن دارم« 

خواهد شـد، وجود »سـاختار و قوانین در خانه« اسـت. 

والدینـی کـه قوانیـن و روال مشـخصی را در برخـورد 

بـا کـودکان ارایـه می دهنـد، انتظـار دارنـد کـودک از 

قوانیـن پیـروی کنـد و می تواننـد بـرای انجـام ایـن کار 

بـه کـودک اعتـامد کننـد.

می شـود  کمـک  کـودک  بـه  قوانیـن،  نقـض  هنـگام 

تـا بفهمـد چـه اشـتباهی انجـام داده اسـت، تشـویق 

در  کنـد،  جـربان  را  داده  رخ  اتفاقـات  کـه  می شـود 

صـورت لـزوم تنبیـه شـود و سـپس بخشـیده می شـود 

وقتـی  نتیجـه  در  و  می کنـد.  آشـتی  بزرگ سـال  بـا  و 

کـودک از قوانیـن و روال پیـروی می کنـد، مورد متجید 

می گیـرد.  قـرار  تشـکر  و 

ویژگـی بعـدی در برچسـب »مـن دارم« بـرای افزایـش 

تـاب آوری در کـودکان، »تشـویق بـه اسـتقالل« اسـت. 

بزرگ سـاالن، بـه ویـژه والدینـی کـه کـودک را تشـویق 

می کننـد تـا کارهـای خـود را انجـام دهـد و در صـورت 

لـزوم از آنهـا کمـک بگیـرد، به کـودک کمـک می کنند 

تـا مسـتقل باشـد. ایـن بزرگ سـاالن بایـد در مواجـه با 

ابتـکار عمـل و اسـتقالل کـودک، او را سـتایش کننـد. 

ادامـه  عمل کـرد  ایـن  تـا  شـود  مـی  باعـث  امـر  ایـن 

باشد. داشـته 

اسـت  ایـن  هسـتم«  »مـن  برچسـب  ویژگـی  اولیـن 

کـه کـودک احسـاس کنـد »دوسـت داشـتنی و مـورد 

پذیـرش« اسـت. بنابرایـن سـعی می کنـد بـه دیگـران 

کمـک کنـد، نسـبت بـه روحیه دیگران حسـاس باشـد 

و تعـادل مناسـبی را بیـن نشـاط و سـکوت در ارتباط و 

پاسـخ بـه دیگـران برقـرار کنـد. دیگـر ویژگی برچسـب 

»مـن هسـتم«، یادگیری »عشـق ورزیدن، همدلی کردن 

ایـن مرحلـه کـودک مـی  نـوع دوسـتی« اسـت. در  و 

آمـوزد کـه افـراد دیگـر را دوسـت داشـته باشـد و ایـن 

آنچـه  بـه  او  ابـراز کنـد.  بسـیاری جهـات  از  را  عشـق 

بـرای دیگـران اتفـاق می افتـد اهمیـت می دهـد و ایـن 

مراقبـت را بـا اعـامل و گفتـار بیـان می کنـد.

کـودک ناراحتـی و رنـج دیگـران را احسـاس می کنـد 

جلوگیـری  رنـج  ایـن  از  کـه  کنـد  کاری  می خواهـد  و 

کنـد یـا رشیـک شـود یـا بـه آنهـا آرامـش دهـد. ویژگی 

بعـدی »افتخـار بـه خود« اسـت. در ایـن ویژگی کودک 

می دانـد کـه فـرد مهمـی اسـت و از این کـه چـه کسـی 

و چـه چیـزی اسـت احسـاس افتخـار می کنـد کـودک 

او را تحقیـر کننـد و وقتـی  اجـازه منی دهـد دیگـران 

کـه کـودک در زندگـی بـا مشـکلی مواجـه مـی شـود، 

اعتـامد بـه نفـس و عـزت نفـس بـه او کمـک می کند تا 

در گذرانـدن بحـران خـود را حفـظ کنـد.

مسـوولیت  و  »اسـتقالل  برچسـب  ایـن  در  هم چنیـن 

پذیـری« بسـیار مهـم و از جملـه دیگر ویژگی ها اسـت. 

در ایـن مـورد کـودک می توانـد کارهایـی را بـه تنهایـی 

ایـن  بپذیـرد.  را  خـود  رفتـار  عواقـب  و  دهـد  انجـام 

احسـاس وجـود دارد کـه آنچـه او انجـام می دهـد در 

نحـوۀ رشـد و پذیـرش، تفاوت ایجـاد می کنـد از این رو 

کـودک مسـوولیت محدودیـت کنـرتول خـود بـر وقایع 

را درک می کنـد و مسـوولیت دیگـران را نیـز تشـخیص 

می دهـد.

 آخریـن ویژگـی از ایـن برچسـب برای ایجـاد و افزایش 

تـاب آوری در کـودکان، »امیـد، اعتقاد و ایامن« اسـت. 

امیـدوار  آمـوزش چنیـن مضامینـی کـودک  از طریـق 

اسـت و بـه افـراد و  نهادهایـی اعتـامد دارد. او حـق را 

از باطـل تشـخیص می دهـد و معتقد اسـت حـق برنده 

خواهد شـد و دوسـت دارد در چنین مسـیری مشارکت 

. کند

و  ایجـاد  بـرای  مهـم  برچسـب  آخریـن  و  سـومین 

»مـن  کـودکان،  بیـن  در  تـاب آوری  سـطح  ارتقـای 

شـامل  واقـع  در  برچسـب  ایـن  می توانم«اسـت. 

اسـت.  کـودک  اجتامعـی  و  فـردی  بیـن  مهارت هـای 

کـودک ایـن مهارت هـا را از طریـق تعامـالت خـود فـرا 

می گیـرد. ایـن تعامـالت از طریـق ارتبـاط بـا دیگـران 

آمـوزش کـودک را  بـه ویـژه کسـانی کـه مسـوولیت  و 

بـه عهـده دارنـد، اتفـاق مـی افتـد. »برقـراری ارتبـاط« 

اولیـن ویژگـی این برچسـب اسـت. در برقـراری ارتباط 

کودکان توانایی ابراز احساسـات، اسـتفاده از کلامت، 

شناسـایی احساسـات خـود و شـنیدن دیگران یـا ابراز 

نیـاز بـه شنیده شـدن را دارنـد. کـودکان هم چنیـن از 

احساسـات خـود آگاه هسـتند و احساسـت دیگـران را 

می دهنـد.  قـرار  ارزیابـی  مـورد 

ویژگـی بعـدی مهـارت »حـل مسـاله« اسـت. کودکانی 

کـه تـاب آوری دارنـد، ماهیـت و دامنـۀ یـک مشـکل را 

احتـامل  و  موجـود  راهکارهـای  می کننـد،  ارزیابـی 

و  ارزیابـی  را  اعتـامد  مـورد  افـراد  از  کمک گرفـنت 

و  گفتگـو  بحـث،  احتاملـی  حل هـای  راه  مـورد  در 

مذاکـره می کننـد.  یـن دسـته از کـودکان هم چنیـن 

»احساسـات خـود را مدیریـت می کننـد«، بـه ایـن معنا 

تشـخیص،  را  کـه کـودک می توانـد احساسـات خـود 

بیـان کنـد کـه  آنهـا  بـا کلـامت و رفتـار  و  نام گـذاری 

احساسـات و حقـوق دیگـران یـا خـود او نقـض شـده 

یـا  انگیـزۀ رضبـه  می توانـد  کـودک هم چنیـن  اسـت. 

صدمـه زدن بـه امـوال دیگـر را در خـود مدیریـت کنـد. 

از سـوی دیگـر کودکـی کـه تـاب آوری دارد در محدوده 

کـه  اسـت  ویژگـی  ایـن  دارای  دارم«،  »مـن  برچسـب 

توانایـی »سـنجش خلـق و خـوی خـود و دیگـران« را 

دارد.  بـه ایـن معنـا کـه کودک نسـبت به خلـق و خوی 

خـود )مثـال چقـدر فعـال، تکانشـی و ریسـک پذیر یـا 

سـاکت، بازتابنـده و محتاط اسـت( و هم چنین نسـبت 

بـه خلـق  و خـوی دیگـران، بینـش دارد.

 ایـن بـه کـودک کمـک می کنـد تـا بدانـد کـه چقـدر 

بـرای  زمـان  مـدت  چـه  می شـود،  عمـل  وارد  رسیـع 

برقـراری ارتبـاط الزم اسـت و چـه مقـدار می توانـد در 

برسـد. به نتیجـه  مختلـف  موقعیت هـای 

برچسـب های  و  عوامـل  از  یـک  هـر  کلـی  به طـور 

شـد،  داده  توضیـح  بـاال  در  کـه  کـودکان  تـاب آوری 

و  کـودکان  کـه  را  اقداماتـی  و  آموزش هـا  مجمـوع 

والدیـن آنهـا می تواننـد بـرای ارتقـا تـاب آوری، انجـام 

می دهـد.  نشـان  دهنـد، 

تریبون
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اقتصـاددان  توسـط  بـار  اولیـن  مغالطـه  شیشـه شکسـته   

فرانسوی قرن نوزدهم  »فردریک باستیا« بیان شد.

مغالطه  شیشـه شکسـته درواقع اسـتداللی اسـت که بر اساس 

آن جنـگ می توانـد بـرای اقتصاد یک کشـور  مفید باشـد. پیام 

گسـرتده تر ایـن اسـت کـه رویـدادی کـه بـه نظـر می رسـد برای 

افـرادی کـه بالفاصلـه درگیـر آن هسـتند مفید اسـت، می تواند 

برای بسـیاری دیگـر پیامدهای اقتصادی منفی داشـته باشـد.

در داسـتان باسـتیا، پـرسی  شیشـه را می شـکند. اهالـی شـهر 

کـه بـه دنبال حل این مسـاله هسـتند به این نتیجه می رسـند 

کـه پـرس در واقـع خدمتـی را به جامعـه انجام داده، زیـرا پدرش 

بـه  شکسـته،  صفحـه  کـردن  جایگزیـن  بـرای  اسـت  مجبـور 

 شیشه سـاز شـهر پولـی را پرداخـت کند. سـپس پـول اضافی را 

رصف چیـز دیگـری می کنـد و رونـق دادن بـه اقتصـاد محلی را 

رشوع می کنـد. متاشـاگران به این باور می رسـند که شکسـنت 

 شیشـه ها اقتصـاد را تحریـک می کنـد.

بیشـرت،  تحلیـل  و  تجزیـه  کـه  می کنـد  خاطرنشـان  باسـتیا 

بـه  پـدرش  كـردن  وادار  بـا  پـرس  می کنـد.  آشـکار  را  مغالطـه 

پرداخـت هزينـه،  شیشـه درآمـد قابـل اسـتفاده پـدر را كاهـش 

داده اسـت. پـدرش منی توانـد کفش هـای جدیـد یـا کاالهـای 

لوکـس دیگـری بخـرد. بهـره وری نیـز کاهـش یافتـه اسـت زیـرا 

شکسـته  بـه  شیشـه  پرداخـنت  بـرای  پـدر  وقـت  از  می تـوان 

کـرد. اسـتفاده 

بنابرایـن  شیشـه شکسـته ممکـن اسـت به  شیشـه سـاز کمک 

کنـد امـا در عیـن حـال صنایـع دیگر را غـارت می کنـد و مقدار 

هزینـه شـده بـرای کاالهای دیگـر را کاهـش می دهد. 

باسـتیا همچنیـن متذکـر شـد کـه مـردم شـهر بایـد شکسـته 

قلمـداد  شـهر  واقعـی  ارزش  دادن  دسـت  از  را  شـدن  شیشـه 

می کردنـد. عـالوه بر ایـن  جایگزینی چیزی که قبـالً خریداری 

شـده اسـت، هزینه نگهداری و نه خرید کاالهای جدید را نشان 

می دهـد و تعمیـر و نگهـداری تولیـد را تحریـک منی کنـد. بـه 

طـور خالصـه باسـتیا پیشـنهاد می کند کـه تخریب بـه معنای 

اقتصادی نتیجه منی دهد. مغالطه  شیشـه شکسـته اسـتدالل 

می کنـد کـه رصف پـول بـرای کاالهایـی کـه از بیـن رفته انـد 

منجـر بـه سـود اقتصـادی منی شـود. مغالطه  شیشـه شکسـته 

نشـان می دهـد اگـر هدایـت پـول بـه سـمت تعمیـر کاالهـای 

خـراب بـه جـای کاالهـا و خدمـات جدیـد باشـد ، ممکن اسـت 

یـک رویـداد اثـرات منفـی مـواج غیرمنتظره یـی داشـته باشـد. 

ایـن تئـوری نشـان می دهـد که افزایـش یک قسـمت از اقتصاد 

می توانـد رضرهایـی را بـرای سـایر بخش هـای اقتصـاد ایجـاد 

رفتـه  کار  بـه  مغالطـه  شیشـه شکسـته  در  کـه  مثالـی  کنـد. 

اسـت، تأثیـرات منفـی اقتصادی جنـگ را نشـان می دهد: پول 

از ایجـاد کاالهـای مرفـی و خدمـات بـه سـمت ایجـاد سـالح 

هدایـت می شـود و پـول بیشـرت برای جربان خسـارات ناشـی از 

جنـگ هزینـه می شـود.

 شیشه شکسته در اقتصاد رفتاری

اقتصاددانـان رفتـاری بـر ایـن باورنـد کـه مرف کننـدگان بـا 

رصف پـول بـرای کاالهـای جدیـد و نه بـرای نگهـداری کاالهای 

موجـود، حتـی اگـر هزینـه باالتـر باشـد رضایت بیشـرتی را که 

به عنوان سـودمندی شـناخته می شـود، کسـب می کنند. این 

بـه عنـوان گریز از رضر یا نظریه چشـم انداز شـناخته می شـود. 

از ایـن نظـر، مغالطـه ناشـی از تصمیم گیـری اسـت کـه فقـط 

بـه طرف هـای مسـتقیامً کوتـاه مـدت نـگاه می کنـد. در عوض 

باسـتیا تاکیـد می کنـد کـه ما بایـد به همه کسـانی کـه تحت 

تأثیـر  شیشـه شکسـته قـرار می گیرنـد، نـگاه کنیم.

مغالطـه  شیشـه شکسـته اسـتدالل می کنـد کـه هیـچ منافـع 

اقتصـادی در رفـع تخریـب ناشـی از یـک واقعـه خـاص وجـود 

نـدارد. حتـی اگـر رسمایـه بـرای جـربان خسـارت رصف شـود ، 

ایـن تنهـا هزینـه نگهـداری اسـت و در طوالنـی مـدت اقتصـاد 

را تحریـک منی کنـد ، زیـرا افزایـش واقعـی تولیـد اقتصـادی 

نیسـت. پول و زمان رصف شـده برای جربان خسـارات می تواند 

رصف کاالهـا و خدمـات بـا بهـره وری بیشـرت شـود. 

در جنـگ، بجـای اسـتفاده از ایـن منابـع بـرای رسمایـه گـذاری 

در مناطقـی کـه می تواننـد تولیـد واقعـی اقتصـادی را افزایـش 

دهنـد، منابـع بـه سـمت ایجـاد سـالح هدایت می شـوند.

سفر همچون شکنجه یی مالیم
لورن بویسنو : در سال ۲۰۱۵، آژانس پناهندگان سازمان ملل آماری منترش کرد و تخمین زد تعداد افرادی که به اجبار در رستارس 

جهان جابجا شده اند، به باالی ۶۰میلیون نفر رسیده است، رقمی که برابر با کل جمعیت ایتالیاست. این آمار چه معنایی برای آن دسته 

از ما دارد که برای لذت تجربه سفر می کنیم؟

و فهمیدنش دشوار است. سفر یک  تعریف کردن  آن،  نوشته شده دربارۀ  تجربیات  نامعمول است که علی رغم هزاران سال  سفر چیزی 

کاال، یک مزیت و یک حالت روحی است؛ برای عده یی راحتی و برای بقیه رنج است؛شیوه یی از دگرگونی است که به اندازٔه هر پیله یی 

مؤثر است. شاید تا ۵۰سال دیگر، سفر محبوب تر شود و جامعه کنجکاوتر و دلسوزتر شود و از شدت تنگ نظری اش کاسته شود. یا شاید 

هامنطور که روزنامه ای کانادایی ۵۰سال پیش اظهار کرد، فقط پرجمعیت تر شویم.

تاب آوری؛ مهارت مورد نیاز زندگی امروز

تئوری  شیشه شکسته
 در اقتصاد

کودکان برای غلبه بر بسیاری از نامالیمات که در زندگی با آنها روبه رو می شوند، به تاب آوری 
نیاز دارند. آنها به تنهایی نمی توانند این کار را انجام دهند

مینا دشتبالی/ بخش اول

منبع: اکونومیست فارسی



می تـوان  آن  کمـک  بـا  کـه  کرده انـد  ابـداع  را  روشـی  محققـان 

قوی ترین سیستم های تشخیص ویدیوهای تقلبی را نیز فریب داد.

محققـان دانشـگاه کالیفرنیـا روشـی را توسـعه داده انـد کـه می توانـد 

سیسـتم های تشـخیص صحـت یـک ویدیـو را نیـز فریـب دهـد. 

تاکنـون شـبکه های عصبـی پیچیده یـی توسـط انجنیـران کمپیوتـر 

طراحـی شـده بود تـا بتوانـد واقعی یا تقلبی بـودن ویدیو را تشـخیص 

دهد.

بـرای  ساخته شـده  الگوریتم هـای  اسـت  قـادر  شـده،  ابـداع  روش 

بینـدازد. اشـتباه  بـه  نیـز  را  ویدیـو  درسـت بودن  تشـخیص 

 برای این کار از یک روش دو مرحله یی اسـتفاده شـده و در هر مرحلۀ 

الیه هایـی پنهـان بـه هـر فریـم ویدیو اضافه شـد تـا بتـوان فیک بودن 

ویدیـو را پنهان کرد.

 این الیه ها، از تصاویر دسـتکاری شـده سـاخته شـده اند که می تواند 

باعـث آشـفتگی در الگوریتم هـای یادگیـری ماشـینی شـده و ایـن 

سیسـتم بـه اشـتباه صحت ویدیـو و واقعی بـودن آن را تاییـد می کند. 

ایجـاد  اصلـی  ویدیوهـای  در  اضافه شـده مشـکلی  البتـه الیه هـای 

منی کنـد.

ایـن محققان هدف از سـاخت این سیسـتم را ویژگـی مهم ویدیوهای 

دیپ فیـک عنـوان کرده انـد. آنهـا معقدنـد ایـن ویدیوهـا بـرای فریـب 

انسـان و دسـتگاه سـاخته شـده اند و در صورت تشخیص جعلی بودن 

آن توسـط چشـم انسان دیگر نیاز به توسعۀ سیستمی برای تشخیص 

آن نخواهـد بود. 

آمـوزش  ویدیوهـا  گونـه  ایـن  بـا  مقابلـه  راه  تنهـا  حـارض  حـال  در 

اسـت. مصنوعـی  هـوش  سیسـتم های 

تشخیص بیماری ها با 
بینی های رباتیک

محققـان بـا الهـام از حـس بویایی قوی سـگ ها در تشـخیص ابتال به 

رسطـان پروسـتات بـه دنبـال سـاخت بینی هـای رباتیکی هسـتند تا 

بتـوان از آنهـا در شـناخت بیامری هـا اسـتفاده کـرد. ایـن بینی هـای 

رباتیکـی می تواننـد از طریـق هـوش مصنوعـی و روشـی بـه نام حس 

بویایـی ماشـینی بوی بیـامری را تشـخیص دهند.

محققـان طـی تحقیقـات اخیر خـود متوجه شـدند کـه حیوانی مانند 

سـگ می توانـد از طریـق بوکشـیدن ادرار بیامران، رسطان پروسـتات 

را تشـخیص دهد.

 ترکیبـات آلی فـراری )vocs( کـه در مراحـل اولیـه رسطان هـا منتـرش 

می شـود می توانـد توسـط سـگ ها احسـاس شـود.

بـرای سـاخت شـبکه عصبـی مصنوعـی  ایـن تحقیقـات  از  اکنـون 

اسـتفاده شـد. در این الگوریتم با اسـتفاده از عمل کرد بینی سـگ ها 

مـواد شـیمیایی اختصاصـی رسطـان قابـل شناسـایی اسـت.

الگوریتـم هـوش  ایـن  از توسـعۀ  ایـن محققـان قصـد دارنـد پـس   

مصنوعـی از آن در فناوری هـای مختلـف ماننـد تلیفون هـای همـراه 

و یـا اپلیکیشـن ها اسـتفاده کنند. در مقالۀ منترششـده تحـت عنوان 

ایـن موضوع حس بویایی سـگ ها برای شناسـایی زودهنگام رسطان 

بسـیار دقیـق عنوان شـده اسـت.

 بـا توجـه بـه این کـه امـکان اسـتفاده از بویایـی سـگ در متامـی 

محیط ها امکان پذیر نیسـت محققان سـعی دارند تا بویایی ماشـینی 

را جای گزیـن آن کننـد.

بـا توجـه بـه اینکـه رسطـان پروسـتات بـه عنـوان دومیـن عامـل مرگ 

مـردان در جهـان شـناخته می شـود، تشـخیص زودهنـگام می توانـد 

بیشـرتین فایده را داشـته باشد. برای تشـخیص زودهنگام نیز نیاز به 

روشـی غیـر از آزمایـش خـون خواهـد بود.

گسـرتش انـواع جهش یافتـه  ویـروس کرونـا بـه ایـن 

تکنالـوژی نـکات مثبـت خـود را دارد، امـا هیـچ کـس 

منی توانـد انـکار کنـد کـه معایـب ناشـی از آن بـه یـک 

مشـکل اساسـی تبدیل شـده اسـت. به خصوص وقتی 

تـا  گرفتـه  والدیـن  از  می شـود،  انرتنـت  از  صحبـت 

اطفـال، همـه دارای چندیـن حسـاب در رسـانه های 

طوالنـی  مـدت  بـرای  را  آنهـا  کـه  هسـتند  اجتامعـی 

مشـغول می کنـد. افـراد تقریبـا هر چیـزی را در صفحه 

تـا گفـنت  از تصاویـر حـوادث  خـود پسـت می کننـد، 

مـوارد جزیـی بـه دوسـتان و فالورهای خـود مانند »من 

ناخن های خود را رنگ کردم.«

انـواع مختلفـی از روابـط وجـود دارد کـه افـراد بـه مرور 

زمـان ایجـاد می کننـد و البتـه مهم تریـن آنهـا »رابطـه 

خانوادگـی« اسـت. در اینجاسـت کـه بیشـرتین تأثیـر 

اوایـل،  در  می شـود.  دیـده  اجتامعـی  رسـانه های 

فامیل هـا از طریـق گفتگوهـای رو در رو بـا یکدیگـر در 

متـاس بودنـد. وقتـی همـه کارهـای روزانـه خـود را بـه 

پایـان می رسـاندند، در خانـه اسـرتاحت و بـا یکدیگـر 

می کننـد.  گفتگـو 

ایـن روزهـا خانواده هـا به ندرت با هـم گفتگو می کنند 

و همـه درگیـر پیام هـای خـربی خـود در شـبکه های 

اجتامعـی هسـتند. بـه نظـر می رسـد متاشـای فلـم، 

واکنـش بـه پسـت آنالیـن و پاسـخ بـه دوسـتان حتـی 

از سـالم و احوال پرسـی بـا یکدیگـر مهمـرت اسـت. در 

زیـر بعضـی از تأثیـرات رسـانه های اجتامعی بـر روابط 

خانوادگـی را مـورد بحـث قـرار می دهیـم.

1. تأثیرات مثبت

رسـانه های اجتامعـی از روش هـای زیـر می تواننـد بـر 

روابـط خانوادگـی تأثیـر مثبـت بگذارند:

• یکـی از مثبت تریـن تأثیـرات شـبکه های اجتامعـی 

بـر ازدواج ایـن اسـت زوجینـی کـه زمان زیـادی را دور 

از یکدیگـر می گذراننـد، می تواننـد بـا یکدیگـر ارتباط 

برقـرار کننـد و علی رغـم فاصلـه از یکدیگـر، احسـاس 

صمیمیـت کنند.

• زوجیـن بهـرت می تواننـد سـایر دوسـتان و محافـل 

اطالعـات  زیـرا  بشناسـند،  را  دیگـری  اجتامعـی 

رسـانه های اجتامعـی کمـک می کنـد کـه بـه راحتـی 

ببینیـم فـرد چـه کاری انجـام می دهـد و چـه کارهایی 

کـه  می شـود  باعـث  ایـن  دهـد.  انجـام  دارد  دوسـت 

آنهـا علی رغـم اینکـه اخیـراً آشـنا شـده اند، احسـاس 

باشـند. داشـته  نزدیکـی 

• طبـق معمـول، اطفـال کالن می شـوند، به دانشـگاه 

را رشوع می کننـد.  و زندگـی مسـتقل خـود  می رونـد 

در مـواردی از ایـن دسـت، والدیـن راحت تـر می توانند 

خـود  فرزنـدان  بـا  اجتامعـی  رسـانه های  طریـق  از 

بـه  و  تصویـری  چـت  امـکان  بـا  باشـند.  ارتبـاط  در 

فامیل هایـی  دیگـر،  مـوارد  و  تصاویـر  اشـرتاک گذاری 

کـه دور از یکدیگـر زندگـی می کننـد می تواننـد ایـن 

آنهـا فقـط از  فاصلـه را کـم کننـد، حتـی اگـر رابطـه 

طریـق فضـای مجـازی باشـد. خانواده هـا بـا توانایـی 

 )Tag( برچسـب زدن  و  مکان هـا  اشـرتاک گذاری  بـه 

ماننـد  مکان هایـی  می تواننـد  اغلـب  افـراد،  نـام 

لحظـات  از  تصویرهایـی  عالقـه،  مـورد  رسـتوران های 

شـیرین خانوادگـی و گـردش را بـه اشـرتاک بگذارنـد 

و بـه طـور کلـی مکانی بـرای نگهـداری متـام خاطرات 

خوشـی خـود دارنـد.

• اگـر والدیـن و فرزنـدان هـر دو پُسـت یکسـانی را در 

شـبکه های اجتامعـی دیـده باشـند، می تواننـد در این 

اشـرتاک گذاری  بـا  می تواننـد  و  کننـد  صحبـت  بـاره 

صفحـات مـورد عالقـه ماننـد صنایـع دسـتی، آشـپزی، 

و سـایر چیزهـا رابطـه محبت آمیز خـود را تقویت کنند.

• رسـانه های اجتامعـی احسـاس امنیـت را بـه ارمغان 

نیـاز  صـورت  در  کـه  می داننـد  همـه  زیـرا  مـی آورد؛ 

می تواننـد در هـر زمـان بـا افـراد مختلف ارتبـاط برقرار 

. کنند

• ممکـن اسـت خانواده هایـی کـه طـالق گرفته انـد، 

رسـانه های اجتامعـی را مفیـد بداننـد. اگـر فرزنـدان 

بـا  می تواننـد  اجتامعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده  بـا 

متـاس  در  منی کننـد،  زندگـی  آنهـا  بـا  کـه  والدینـی 

باشـند. والدیـن نیـز احسـاس منی کنند کنار گذاشـته 

در  را  یکدیگـر  پسـت های  می تواننـد  زیـرا  شـده اند؛ 

فرزندشـان  دربـاره  و  ببیننـد  اجتامعـی  شـبکه های 

از  جـدا  می تواننـد  آنهـا  کننـد.  کسـب  اطالعاتـی 

تعامـل  کـودک  بـا  شـده،  برنامه ریـزی  مالقات هـای 

باشـند. داشـته  بیشـرتی 

2. تأثیرات منفی

رسـانه های اجتامعـی از روش هـای زیـر می تواننـد بـر 

روابـط خانوادگـی تأثیـر منفـی بگذارند: 

کـه  دارنـد  را  توانایـی  ایـن  اجتامعـی  رسـانه های   •

بسـیار اعتیـادآور شـوند. بیشـرت افراد متوجه می شـوند 

بـرای آنها اجباری شـده اسـت که هرچنـد دقیقه یکبار 

تلیفون هـای خـود را چـک کننـد تـا ببیننـد آیـا پیـام 

جدیـدی دارنـد یـا نـه. در حقیقـت، اعتیـاد بـه قـدری 

واقعـی و چنـان شـدید اسـت که مشـخص شـده اسـت 

اجتامعـی  شـبکه های  نتواننـد  افـراد  کـه  در صورتـی 

خـود را بررسـی کننـد، هـامن عالیـم افـراد معتـاد بـه 

مـواد مخـدر را تجربـه می کننـد.

• بررسـی اجباری شـبکه های اجتامعـی، ارتباطات رو 

در رو را بسـیار دشـوار کـرده اسـت. اعضـای خانـواده 

ممکـن اسـت بـه جـای گفتگـو بـا یکدیگـر، بـه صـورت 

آنالیـن یـا در شـبکه های اجتامعـی بـا یکدیگـر ارتباط 

کنند. برقـرار 

 زن و شـوهر ممکـن اسـت زمانـی را در کنـار یکدیگـر 

رسگرمی هـای  درگیـر  ذهن شـان  امـا  بگذراننـد، 

صفحـات  مـرور  حـال  در  چـون  اسـت  خودشـان 

منفـی  تأثیـرات  از  یکـی  ایـن  هسـتند.  اجتامعـی 

شـبکه های اجتامعـی در مراحـل اولیـه ازدواج اسـت. 

بهرتیـن  فقـط  دارنـد  متایـل  افـراد  کـه  آنجـا  از   •

قسـمت های زندگـی خـود را در شـبکه های اجتامعـی 

ارسـال کننـد، دیگـران تصـور می کنند که زندگـی آنها 

همیشـه بـه همین ترتیب اسـت. این امـر گاهی اوقات 

می توانـد موجـب نارضایتـی خانواده هـا یـا زوجیـن از 

زندگـی و موقعیت هـای خـود شـود.

رسـانه های  واقعیت هـای  غم انگیزتریـن  از  یکـی   •

اجتامعـی ایـن اسـت کـه بـرای کسـانی کـه متایـل به 

کـردن  بـرای عملـی  دیگـری  بسـرت  دارنـد،  بی وفایـی 

ایـن ویژگـی منفـی می دهـد. آنهـا ممکـن اسـت روابط 

کـه رشیـک  کننـد  دیگـر رشوع  جایـی  در  را  دیگـری 

زندگـی آنها تصوری از آن نداشـته باشـد. در زمان های 

گذشـته، تغییـر در رفتـار نشـانه ایـن بـود کـه مشـکلی 

وجـود دارد، امـا از آنجـا کـه ایـن روزهـا، رفتـار عـادی 

تلیفون هایشـان  ایـن اسـت کـه دایـم مـروف  مـردم 

باشـند، هیـچ چیـز مشـکوک بـه نظـر منی رسـد.

• مطالعـات نشـان داده کـه بیـن افرسدگـی و افزایـش 

مسـتقیم  ارتبـاط  اجتامعـی  شـبکه های  از  اسـتفاده 

وجـود دارد. نوجوانـان بـه احتـامل زیـاد تحـت تأثیـر 

افرسدگـی قـرار می گیرنـد کـه بـه نوبـه خـود بـر روابـط 

آنهـا تأثیـر می گـذارد. خانوادگـی 

نکاتـی بـرای حفـظ تعـادل سـامل بیـن اسـتفاده از 

روابـط خانوادگـی و  اجتامعـی  شـبکه های 

در اینجـا چنـد روش برای حفظ تعادل سـامل و کاهش 

ارتباطـات  بـر  اجتامعـی  شـبکه های  منفـی  اثـرات 

خانوادگـی آورده شـده اسـت:

• بـرای افـراد متأهـل، بهرتیـن راه بـرای اطمینـان از 

ایـن کـه رسـانه های اجتامعـی هیـچ تأثیـر منفـی در 

روابـط شـام ایجـاد منی کنـد، این اسـت که بـه رشیک 

اجتامعـی  رسـانه های  بـا  ارتبـاط  در  خـود  زندگـی 

اعتـامد کنیـد. ایـن به معنای آن اسـت که رمـز ورود به 

حسـاب خـود را بـا هـم رشیـک بسـازید و هرگـز چیزی 

را کـه رشیـک زندگـی شـام قبـول نـدارد بـه اشـرتاک 

نگذاریـد و الیـک نکنیـد.

• مـواردی را کـه در شـبکه های اجتامعـی به اشـرتاک 

می گذاریـد محـدود کنیـد. خانواده هـا اغلـب دوسـت 

رخ  خانه هاشـان  خلـوت  در  کـه  را  اتفاقاتـی  دارنـد 

می دهـد، بـه اشـرتاک بگذارنـد. اشـرتاک بیـش از حد 

ممکـن اسـت باعـث ایجاد تنـش بین دو یا چنـد نفر از 

اعضـای خانـواده شـود.

• اعضـای خانـواده یـا شـیوه زندگـی خـود را بـا افـراد 

دیگـر در فضـای مجازی مقایسـه نکنیـد. اغلب اوقات، 

کاربـران شـبکه های اجتامعـی کلیـت یک ماجـرا را به 

اشـرتاک منی گذارنـد و شـام منی دانیـد کـه در پشـت 

صحنـه برخـی از تصاویـر و فلم ها، واقعا چـه می گذرد. 

بـه  كننـد  احسـاس  اینكـه  از  شـام  خانـواده  اعضـای 

انـدازه كافـی خـوب نیسـتند، رسخـورده خواهند شـد.

• وقتـی چیزی را در شـبکه های اجتامعی به اشـرتاک 

محتوایـی  کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان  می گذاریـد، 

رسگرم کننـده و خوشـایند هسـتند. 

 مطالـب شـام راهـی برای بـه یاد آوردن اوقـات خوب با 

اعضای خانواده خود باشـد. 

یـاد کـردن از افراد و لحظات خوبی که با آنها داشـتیم، 

باعـث می شـود کـه آنهـا نیـز احسـاس دوسـت داشـته 

بیـن  اجتامعـی  تعامـل  بیشـرتین  زیـرا  کننـد؛  شـدن 

افـراد در ایـن روزهـا بـه شـکل آنالیـن انجـام می شـود.  

بنابرایـن، ایـن یـک روش عمومـی بـرای نشـان دادن 

اسـت.  محبت 

 از آنجـا کـه از رسـانه های اجتامعـی، نه تنهـا به عنوان 

یـک بسـرت اجتامعـی، بـل بـرای بازاریابـی ایده هـا و 

محصـوالت نیز اسـتفاده می شـود، فاصلـه گرفنت از آن 

دشـوار اسـت، امـا بهرتیـن کاری کـه می توانیـد انجـام 

دهیـد ایـن اسـت کـه یـاد بگیریـد مـدت زمانـی را کـه 

در شـبکه های اجتامعـی می گذرانیـد محـدود کنیـد و 

زمانـی را بـرای گذرانـدن بـا افـرادی کـه در مقابل تـان 

حضـور دارنـد، اختصـاص دهید.

دانـش و تکـنالوژی
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ابداع روشی که تشخیص ویدیوهای 

فیک را مشکل خواهد کرد

معلومات madanyatdaiسال دهم      دو   شـنبه 4 حوت 1399 ly.com

تأثیرات رسانه های اجتماعی بر خانواده و ازدواج

تحلیلگر بلومبرگ: آی مک ۲۰۲۱ با وجود طراحی جدید فاقد یک قابلیت کلیدی است
 رییس مایکروسافت: حادثه SolarWinds بزرگ ترین و پیچیده ترین حمله سایربی در تاریخ بود

بـرد اسـمیت، رییـس مایکروسـافت می گویـد بیـش از 1000 انجنیـر نرم افـزار بـا همـکارِی یک دیگـر حملـۀ سـوالر وینـدز را رقـم زده انـد. ایـن حملـه 
»بزرگ تریـن و پیچیده تریـن« حملـۀ سـایربی تاریـخ شـناخته می شـود. 

در حمـالت  سـوالرویندز، هکرهـا از نرم افـزار ایـن رشکـت بزرگ به عنـوان پلتفرمی برای هجوم به تعـداد زیادی از رشکت ها و البتـه آژانس های دولتی 
اسـتفاده کردند. این عملیات هک ماه آخر سـال گذشـتۀ میالدی رسـانه یی شـد و دولت امریکا روسـیه را عامل آن  می داند.

منبع: پارنتینگ فرستکرای/ ترجمه: زهرا بهره مندی

  ممکن است 
خانواده هایی که طالق 

گرفته اند، رسانه های 
اجتامعی را مفید بدانند. اگر 

فرزندان با استفاده از 
شبکه های اجتامعی می توانند 

با والدینی که با آنها زندگی 
منی کنند، در متاس باشند. 

والدین نیز احساس منی کنند 
کنار گذاشته شده اند؛ زیرا 

می توانند پست های یکدیگر 
را در شبکه های اجتامعی 
ببینند و درباره فرزندشان 

اطالعاتی کسب کنند. آنها 
می توانند جدا از مالقات های 

برنامه ریزی شده، با کودک 
تعامل بیشرتی داشته باشند.
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رقابت راهربدی تحت مدیریت

ماهیـت عمیقـا سـتیزه جویانه اهـداف راهـربدی و رابطـه رقابتـی چیـن و امریـکا 

ممکـن اسـت باعـث ایجـاد منازعـه یـا حتـا  جنـگ شـود حتی در بـا وجـود این که 

هـر دو کشـور خواهـان ایـن نتیجه نباشـند. 

چیـن در پـی ایـن اسـت کـه بـدون دامـن زدن بـه منازعـه مسـتقیم بـا واشـنگنت و 

متحدانـش، بـه سـلطۀ اقتصادی جهانی و برتـری نظامی منطقـوی در برابر امریکا 

دسـت پیـدا کنـد. اگـر چیـن بـه تفـوق دسـت پیـدا کنـد پـس از آن بـه صـورت 

برابـر دولت هـای دیگـر، تغییـر خواهـد داد، مخصوصـا  تدریجـی رفتـارش را در 

زمانی کـه سیاسـت آنهـا، در تقابـل بـا منافـع ملی اساسـی چیـن قرار گیـرد. چین 

همیشـه در جسـتجوی ایـن بـوده که بـه صورت تدریجـی سیسـتم چندجانبه یی را 

بسـازد تـا بیشـرت بـه ارزش هـا و منافـع ملـی چیـن ملزم باشـد.

انتقـال  تطبیـق  اکنـون  می رسـد  نظـر  بـه 

بین املللـی  نظـم  بـه  تدریجـی  صلح آمیـز 

توسـط رهـرب چیـن کمـرت محتمـل بـه نظـر 

نواقـص  و  مرکزگریزی هـا  بامتـام  می رسـد. 

ادارۀ ترمـپ، تصمیـم او بـرای معرفـی چیـن 

بـه  اسـرتاتژیک،  رقیـب  یـک  عنـوان  بـه 

صـورت رسـمی دوکتورین تعهد اسـرتاتژیک 

را ختـم کـرد. ترمپ یک جنـگ اقتصادی را 

بـا چیـن آغـاز کـرد و موفق شـد نشـان دهد 

کـه واشـنگنت عالقمنـد بنیان گـذاری یـک 

جنـگ متـام عیـار اسـت. ادارۀ بایـدن پالن 

دارد کـه بنیادهـای قـدرت ملـی و متحـدان 

نشـان  و  بسـازد  را دوبـاره  امریـکا  خارجـی 

دهـد رقابـت ادامـه دارد، حتـا اگـر از طریق 

مشـخص  حوزه هـای  بعضـی  در  همـکاری 

نرمـش نشـان دهـد.

بـرای واشـنگنت و بجینگ سـوال این اسـت 

بـاالی  سـطح  ایـن  بایـد  چگونـه  آنهـا  کـه 

تـا  کننـد  مدیریـت  را  اسـرتاتژیک  رقابـت 

را کاهـش  خطـر بحـران، منازعـه و جنـگ 

دهنـد. ایـن در تیـوری ممکـن اسـت، امـا 

در عمـل، بانابـودی اعتـامد بین دو کشـور، 

اسـت.  داده  افزایـش  را  مشـکالت 

اکرثیـت در انجمـن امنیت ملـی امریکا در حقیقت باور دارند که حزب کمونیسـت 

چیـن از پنهـان کاری و دروغ گویـی بـه منظـور اغفـال دشـمناننش هرگـز پشـیامن 

نیسـت. در ایـن دیـدگاه، چیـن قصـد دارد کـه دسـت مخالفـان را ببنـدد و بـرای 

دسـتگاه اسـتخباراتی، امنیتـی و نظامـی بجینـگ وقـت بخـرد تـا به تفـوق دسـت 

پیـدا منـوده و واقعیت هـای جدیـد را در میـدان ایجـاد کنـد. 

هـر گونـه مفهـوم »رقابت اسـرتاتژیک تحت مدیریـت« برای به دسـت آوردن حامیت 

وسـیع نخبـگان سیاسـت خارجـی امریکا نیـاز دارد که توسـط هر دو طرف شـامل 

 Trust( »یـک قرارداد شـود تـا قواعد جدید شـیوۀ عمل دوجانبـۀ »اعتامد و مقابلـه

but Verify( را اسـاس گذاری کنـد.  

اندیشـۀ »رقابـت اسـرتاتژیک تحـت مدیریـت« متکی بـه دیـدگاه واقع گرایی عمیق 

نظـم جهانـی اسـت. ایـن اندیشـه می پذیـرد کـه دولت هـا از طریـق ایجـاد تـوازن 

قـدرت می تواننـد امنیـت ایجـاد کننـد. در ایـن روش هـدف ایـن اسـت کـه هـردو 

طـرف خطـر را کاهـش دهنـد تـا از طریـق سـاخنت یـک تعـداد قواعـد مشـرتک، 

رقابـت میـان آنـان بـه شـکلی باشـد کـه از جنـگ جلوگیـری شـود. ایـن قواعد هر 

سیاسـت گذاری  و  منطقه یـی  حوزه هـای  متـام  در  کـه  می سـازد  قـادر  را  جانـب 

شـدیدا رقابـت کننـد، امـا اگـر یـک طـرف قواعـد را نقـض کنـد متـام رشوط ازبین 

مـی رود و وضعیـت تبدیـل بـه برگشـت بـه بالتکلیفی هـای خطرناک قانـون جنگل 

شـد. خواهد 

اولیـن قـدم بـرای سـاخنت یـک چارچـوب کاری ایـن خواهـد بـود کـه یـک تعـداد 

اقدامـات فـوری انجـام شـود. هـر دو طـرف بـرای گفتگوهـای حقیقـی و تعـدادی 

کننـد،  رعایـت  متحدانـش(  و  )امریـکا  طـرف  هـردو  کـه  محدودیت هـای شـدید 

آمادگـی بگیرنـد؛ مثـال هر دو جانب باید از حمالت سـایربی که تاسیسـات حیاتی 

را هـدف قـرار دهنـد پرهیـز کننـد. واشـنگنت بایـد بـه وفـاداری جـدی پالیسـی 

»چیـن واحـد« )One China( برگـردد، مخصوصـا از طریـق نقطـه پایان گذاشـنت 

از  ترمـپ  ادارۀ  بلندپایـۀ  مقامـات  تحریک کننـده  و  غیـررضوری  مالقات هـای  بـه 

تایپـه.  چیـن بـه سـهم خـود بایـد مانورهـا، مستقرسـازی ها و مترین هـای نظامـی 

تحریک کننـده را ختـم کنـد. بجینـگ در دریـای جنـوب چیـن نبایـد ادعـا کنـد، 

جزایـر بیشـرتی را نظامـی نسـازد و بایـد متعهـد بـه احـرتام آزادی هوانـوردی و 

گشـت و گـذار طیاره  هـا بـدون ایجـاد چالـش باشـد. امریـکا و متحدانش به سـهم 

خـود می تواننـد بعـدا تعـداد عملیات های شـان را در دریا کاهش دهنـد. به صورت 

مشـابه، چیـن و جاپان می توانند اسـتقرار نظامی شـان را در دریـای رشق چین در 

یـک زمـان توسـط توافـق دو جانبـه قطـع کنند. 

اگـر هـردو طـرف بتواننـد بـه آن قراردادهـا توافـق کننـد، هـر یـک بایـد قبـول کند 

کـه طـرف دیگـر هنوز تـالش خواهد کرد کـه منافعـش را افزایش دهـد درحالی که 

نقـض محدودیت  هـا را متوقف می سـازد. واشـنگنت و بجینگ بـرای نفوذ اقتصادی 

و اسـرتاتژیک در رسارس مناطـق مختلـف جهـان به رقابـت ادامه خواهنـد داد. آنها 

بـه تـالش برای دسـت یابی بـه مارکیت هـای همدیگـر ادامـه می دهنـد و زمانی که 

از ایـن کار جلوگیـری شـود، بـه اقدامـات تالفی جویانه متوسـل خواهند شـد. 

آنهـا در بازارهـای خارجـی رسمایه گـذاری، بازارهـای تکنالـوژی، بازارهـای مالی و 

بازارهـای اسـعار ممکن اسـت رقابـت کنند.

 آنهـا احتـامال بـرای جلـب افـکار و قلب ها رقابت جهانـی کنند، واشـنگنت با تاکید 

روی اهمیـت دموکراسـی، اقتصـاد آزاد و حقـوق برش؛ اما چین اقـدام رسمایه داری 

 The China Development( »اقتدارگرایانه اش و آنچه را که »مدل توسـعه چین

Model( نامیده می شـود برجسـته خواهد ساخت.

بـه هرحـال، حتـا در میـان تشـدید رقابـت، یـک مقـدار فضـا بـرای همـکاری در 

شـامری از حوزه هـای مهـم وجـود خواهـد داشـت. گذشـته از همـکاری در مـورد 

تغییـر اقلیـم هـر دو کشـور می تواننـد گفتگوهـای دوجانبـۀ کنـرتول تسـلیحات 

هسـتوی  آزمایـش  ممنوعیـت  پیـامن  دوجانبـه  تصویـب  شـمول  بـه  را  هسـتوی 

گسـرتده اجـرا کننـد و روی برنامه هـای نظامـی هـوش مصنوعـی کار کننـد. آنهـا 

می تواننـد روی خلـع سـالح هسـتوی کوریـای شـاملی و جلوگیـری از دسـت یابی 

ایـران بـه تسـلیحات هسـتوی همـکاری کننـد.

 آنهـا می تواننـد یـک سلسـله اقدامـات اعتامد سـازی را در رسارس منطقـه هنـد-

پسـفیک هامننـد واکنـش هامهنـگ بـه مصایـب و ماموریت هـای حقـوق بـرشی 

پیش گیری از جنگ

چگونه تقابل امریکا و چین را از منتج شدن به فاجعه جلوگیری کنیم؟

مرتضوی: گروه طالبان ماشین کشتار جمعی را فعال کرده اند
  شاه حسین مرتضوی، مشاور رییس جمهوری در امور فرهنگی گفت که گروه طالبان از یک سو ماشین کشتار جمعی را فعال کرده اند، اما از طرف دیگر اعالمیه یی برای حفظ و مراقبت آثار قدیمی صادر می کنند. آقای 

مرتضوی می گوید که کار نامه این گروه در تخریب مجسمه های بودا، تخریب زیر ساخت ها، سیاست زمین سوخته، کشتار بی رحامنه مردم و تخریب پل و پلچک و پایه های برق برای همه روشن است.
وی تاکید کرد که وقتی برای طالبان کشنت کودکان، زنان، معلم، خربنگار، فعال مدنی و عامل دین به کار روزمره تبدیل شده باشد، باکدام روی در باره حفاظت از آثار تاریخی اعالمیه می دهند؟ او عالوه کرد که گروه طالبان اگر 

صادق است، به خشونت ها خامته داده، آتش بس را عملی و به میز گفتگو حارض شوند.
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نویسنده: کیوین رود )رییس انجمن آسیا در نیویارک و نخست وزیرپیشین استرالیا(

منبع: فارین پالیسی/ ترجمه: سید نعمت ضیا/ قسمت سوم

بـه عهـده گیرنـد. آنهـا می تواننـد کارمشـرتک کننـد تـا ثبـات اقتصادی جهـان را 

بهبـود بخشـند، بـه ویـژه دوبـاره توافق مناینـد کـه بدیهی های کشـورهای درحال 

توسـعه را کـه توسـط پاندمـی رضبـه شـدید خورده انـد برنامه ریـزی کننـد. آنهـا 

می تواننـد بـه صورت مشـرتک سیسـتم بهـرت توزیع واکسـین های کویـد 19 را در 

کشـورهای درحال توسـعه بسـازند.

آن فهرسـت کامـل نیسـت. امـا منطق اسـرتاتژیک برای متام موارد مشـابه اسـت، 

بـرای هـر دو کشـور بهـرت اسـت در چارچـوب کاری مشـرتک رقابت مدیریت شـده 

عمـل کنـد تـا این کـه اصـال هیـچ قواعـدی نداشـته باشـد. بایـد چارچـوب کاری 

بیـن یـک مناینـده مشـخص و قابل  اعتـامد بایدن و یـک همتای چینایـی نزدیک 

گیـرد  قـرار  مذاکـره  مـورد  شـی،  بـه 

و  مسـتقیم  کانـال  یـک  فقـط  چـون 

تفاهم هـای  بـه  می توانـد  بلندرتبـه 

شـدید  محدودیـت  روی  محرمانـه 

کـه توسـط هـردو طـرف رعایـت شـود 

منتـج گـردد. 

ارتباطـی  نقـاط  شـخص  دو  ایـن 

می شـوند تـا اگـر زمانـی  تخلف هایـی 

از  هریـک  نتایـج  آنـان  رخ دهـد، 

ایـن  بـا  کننـد.  بررسـی  را  تخطی هـا 

سـطح  حداقـل  اسـت  ممکـن  کار 

اعتـامد اسـرتاتژیک در طـول زمـان، 

همچنـان  طـرف  دو  شـود.  پدیـدار 

ممکـن اسـت درک کننـد کـه منافـع 

چالش هـای  روی  متـداوم  همـکاری 

جهانـی مثـل تغییـر اقلیـم، می توانـد 

دیگـر حوزه هـای رقابتـی و متعـارض 

دهـد.  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  رهـربی 

احتـامال شـامر زیـادی ایـن اقـدام را سـاده لوحانـه دانسـته و مـورد انتقـاد قـرار 

خواهنـد داد. مسـوولیت آنـان بـه هرحـال ایـن اسـت بـه بعضـی چیزهـای بهـرت 

برسـند. امریـکا و چیـن هـر دو فعـال به دنبـال یک فورمول اسـتند که روابط شـان 

را بـرای دهـۀ خطرنـاک پیـش رو مدیریـت کنـد. حقیقت تلخ آن اسـت کـه ارتباط 

براسـاس  طرف هـا  بیـن  ابتدایـی  توافـق  مگراین کـه  منی شـود  مدیریـت  هرگـز 

رشایـط آن مدیریـت وجـود داشـته باشـد.

آغاز بازی

اگـر امریـکا و چیـن روی چنین چارچوب کاری اسـرتاتژیک مشـرتک توافق کنند، 

اقدامـات موفق چـه خواهد بود؟ 

تـا سـال2030 اگر دوکشـور از بحران نظامـی و منازعـات دررسارس باریکه تایوان 

دوری و یـا حمـالت سـایربی را تضعیـف کننـد؛ یـک نشـانه موفقیت خواهـد بود. 

یـک پیـامن که اشـکال مختلـف جنـگ روباتیـک )Robotic Warfare( را ممنوع 

سـازد یـک پیـروزی مشـخص خواهـد بـود؛ طوری کـه امریـکا و چین فورا مشـرتکا 

عمـل کننـد و بـرای مقابلـه بـا پاندمی بعـدی با سـازمان جهانی صحـت همکاری 

 . کنند

البتـه مهم تریـن نشـانه موفقیـت، وضعیتـی خواهـد بـود که هـر دو کشـور در یک 

مبـارزه شـدید و آزاد بـرای حامیـت جهانـی از افـکار، ارزش هـا و اقدامـات حـل 

منازعـه کـه سیسـتم های مربوطه شـان عرضـه می کننـد بـا نتیجه یـی کـه هنـوز 

مشـخص شـده اسـت رقابـت کننـد.

البتـه موفقیـت هـزار پـدر دارد، امـا شکسـت فرزند بی پـدر و مادر اسـت! اما قابل 

اثبات تریـن مثـال بـرای ایـن موضـوع یک اقـدام نـاکام »رقابت اسـرتاتژیک تحت 

مدیریـت« روی تایـوان خواهد بود. 

اگر شـی محاسـبه می کرد که می تواند فریب واشـنتگنت را با انتشـار یکجانبه یی 

آنچـه را کـه توافق نامـه بـه صورت محـرم به دسـت آورده بود بیان کنـد جهان خود 

را در یـک عـامل رنـج تصـور می کـرد. در یـک حرکـت نزولـی رو بـه سـقوط، چنین 

بحـران آینـده نظم جهانـی را از نو طـرح خواهد کرد.

چنـد روز قبـل از آغـاز کار بایدن، ِچن یشـین؛ منشـی عمومی کمیسـیون مرکزی 

امـور حقوقـی و سیاسـی حـزب کمونیسـت چیـن اظهـار داشـت که »صعـود رشق 

و سـقوط غـرب یـک رونـد )جهانـی( شـده و تغییرات چشـم انـداز جهانـی به نفع 

ما اسـت.«

ِچـن یـک محـرم ارسار نزدیـک بـه شـی و یـک شـخصیت مرکـزی در دسـتگاه 

هوشـیار امنیـت ملـی چیـن اسـت. در واقعیـت، راه طوالنـی بـرای رفـنت در ایـن 

در  کـه  دارد  چندگانـه  داخلـی  آسـیب پذیری های  چیـن  دارد.  وجـود  رقابـت 

رسـانه ها بـه نـدرت ذکـر می شـوند. در جانـب دیگر امریـکا هم چنـان ضعف های 

خـود را در چهـرۀ اجتامعـی دارد، امـا همـواره ظرفیـت اش را بـرای ابـداع و اعـادۀ 

مجـدد بـه منایـش گذاشـته اسـت. رقابـت اسـرتاتژیک تحـت مدیریـت توانایی ها 

را برجسـته و ضعف هـای هـر دو قـدرت بـزرگ را آزمایـش خواهـد کـرد و بهرتیـن 

سیسـتم برنـده خواهـد شـد.

باید چارچوب کاری   

بین یک مناینده مشخص 

و قابل  اعتامد بایدن و یک 

همتای چینایی نزدیک به 

شی، مورد مذاکره قرار 

گیرد چون فقط یک کانال 

مستقیم و بلندرتبه 

می تواند به تفاهم های 

محرمانه روی محدودیت 

شدید که توسط هردو 

طرف رعایت شود منتج 

گردد. 
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ژاوی: باالخره روزی رسمربی بارسا می شوم
اسطورۀ بارسلونا و رسمربی کنونی السد قطر تایید کرد که باالخره روزی هدایت بارسلونا را بر عهده می گیرد، هر چند که منی خواهد به رسعت این اتفاق   

بیفتد. ژاوی هرناندز، رسمربی السد می گوید در حال حارض مترکز خود را روی تیم قطر قرار داده است، اما هدفش رسمربی گری در بارسلوناست.
ژاوی در جدیدترین گفتگوی خود در این خصوص اظهار داشت: »در حال حارض من رسمربی السد هستم و حس خوبی دارم. در واقع من در بزرگ ترین 
باشگاه قطر حضور دارم. در بهرتین باشگاه قطر. ما خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد. همه من را به عنوان مربی بارسلونا می بینند و من واقعا 

برای بارسلونا و کومان، رسمربی فعلی، احرتام قایلم.«
ژاوی در ادامه افزود: »منی خواهم پنهان کنم که دوست دارم رسمربی بارسلونا شوم، اما همیشه به مربی فعلی باشگاه احرتام می گذرام.«

نیروهای ناتو 

در افغانستان می مانند، در عراق تقویت می شوند

 رییـس کمیتـه املپیـک جاپـان بـه دلیـل اظهـارات 

زن سـتیزانه برکنـار و یـک زن جایگزیـن او شـد. رییـس 

کمیتـه بین املللـی املپیـک از ایـن جابه جایـی اظهـار 

خشـنودی کرد و آن را نشـانه  یی مهم در راسـتای برابری 

سـیکو  دویچه ولـه،  نوشـتۀ  بـه  دانسـت.  جنسـیتی 

هاشـیموتو، وزیـر املپیک جاپـان، رییـس جدید کمیته 

برگـزاری بازی هـای املپیـک تابسـتانی در ایـن کشـور 

یوشـیرو  جانشـین  ۵۶سـاله  ورزشـکار  ایـن  شـد. 

موری۸۳سـاله شـد که به دلیل اظهارات زن ستیزانه اش 

به ناچار از سمت خود استعفا داد.

املپیـک  کمیتـه  جلسـات  از  یکـی  در  مـوری  پوشـیرو 

جاپـان گفتـه بـود، زنـان باعـث طوالنی شـدن جلسـات 

می شـوند چـون »زیـاد حـرف می زننـد.« ایـن گفتـه بـا 

انتقـادات فراوانـی از سـوی ورزشـکاران، حامیان مالی 

و  بازی  هـای املپیـک و مسـووالن ورزشـی در داخـل 

خـارج جاپـان روبرو شـد و در نهایت مـوری را مجبور به 

کناره گیری از سـمتش کرد. سـیکو هاشیموتو که هفت 

بـار در رشـته های اسـکیت روی یـخ و دوچرخه سـواری 

در رقابت هـای املپیـک رشکـت کـرده، گفتـه از هیـچ 

بازی هـا  ایـن  موفقیت آمیـز  برگـزاری  بـرای  کوششـی 

مقـررات  تعییـن  او  منی کنـد.  فروگـذاری  توکیـو  در 

ویـژه کرونا را رأس وظایفش دانسـته اسـت. هاشـیموتو 

وزارتـش  سـمت  از  پسـت  ایـن  بـه  انتصـاب  از  پیـش 

کناره گیـری کـرد. او عضـو حـزب محافظـه کار لیـربال 

دموکـرات اسـت کـه حـزب نخسـت وزیر کنونـی جاپـان 

هـم هسـت. تومـاس بـاخ، رییـس کمیتـه بین املللـی 

املپیـک گزینـش سـیکو هاشـیموتو بـه سـمت ریاسـت 

کمیتـه املپیک جاپـان را »مناسـب ترین انتخاب« نامید 

و آن را نشـانه  یی مهـم بـرای برابری جنسـیتی دانسـت.

وزیر املپیک جاپان
رییس جدید کمیته املپیک جاپان شد

 بـه منظـور پیش گیری از بازگشـت داعـش، نیروهای مستشـاری ناتو 

بـه تدریـج از ۵۰۰ نفـر بـه ۴۰۰۰ نفـر خواهنـد رسـید. دبیـر کل ناتـو در 

اجـالس وزیـران دفاع کشـورهای عضو گفـت منی گذاریم افغانسـتان بار 

دیگر »پناهگاه امن« تروریست ها شود.

بـه گـزارش دویچه ولـه، نیروهـای ناتـو در عـراق از ۵۰۰ نفـر بـه ۴۰۰۰ 

نفـر می رسـد تـا از بازگشـت شـبه نظامیان داعـش جلوگیـری شـود. ایـن 

تصمیمـی اسـت کـه وزیـران دفـاع پیـامن آتالنتیـک شـاملی در اولیـن 

مـورد  در  اتخـاذ کردنـد.  بایـدن  آمـدن  کار  روی  از  بعـد  اجـالس خـود 

افغانسـتان، نگاه هـا متوجـه واشـنگنت و اسـرتاتژی جـو بایـدن اسـت.

دونالـد ترمـپ، رییـس جمهـور سـابق امریـکا بـه طالبـان وعـده داده بود 

کـه رسبـازان خارجـی تـا ۳۰ اپریل از افغانسـتان خارج شـوند. بایدن اما 

گفتـه کـه ایـن توافـق را دوبـاره بررسـی می کنـد و تصمیم نهایـی را هنوز 

اعـالم نکرده اسـت.

ینـس اسـتولتنربگ، دبیـرکل ناتـو بـا اشـاره بـه اسـتمرار خشـونت های 

مرگ بـار، تاکیـد کـرده کـه هنـوز رشایـط بـرای خـروج نیروهـای خارجی 

از افغانسـتان فراهـم نیسـت. او از طالبـان خواسـته کـه دسـت از تهاجم 

بردارنـد، ارتبـاط بـا گـروه تروریسـتی القاعـده را قطـع کننـد و بـا دولـت 

مرکـزی کابـل بـرای پیشـربد صلـح همـکاری و گفتگـو داشـته باشـند.

اسـتولتنربگ در کنفرانـس ویدیویـی اعضـای ناتو گفت: »مـا با معضالت 

زیـادی روبـرو هسـتیم کـه راه حل هـای سـاده  یی ندارنـد.« او تاکیـد کـرد 

کـه افغانسـتان نبایـد بـار دیگـر بـه »پناهـگاه امـن« تروریسـت ها مبـدل 

شـود و ناتـو از هیـچ تـالش یـا فشـاری برای بـه نتیجه رسـیدن روند صلح 

فروگـذار منی کنـد.

بـرای  ۲۴مـارچ  و   ۲۳ در  دیگـر  بـار  ناتـو  دفـاع  وزیـران  اسـت  قـرار 

تصمیم گیـری پیرامـون آینـده ماموریـت در افغانسـتان، تشـکیل جلسـه 

دهنـد و بسـیار بعید اسـت که وعـده ترمپ حتی در صـورت تایید بایدن، 

در مـاه اپریـل عملـی شـود.

در مـورد عـراق امـا ناتـو تصمیم قطعی گرفـت که تعداد مستشـاران خود 

در ایـن کشـور را افزایـش دهـد. داعـش در سـال۲۰۱۴ حدود یک سـوم 

عـراق را تـرف کـرده بـود، امـا بغداد با کمـک ایتالف نظامـی به رهربی 

امریـکا، دولـت اسـالمی را از خاک این کشـور راند.

عـراق در سـال ۲۰۱۷ پیـروزی قطعـی بـر داعـش را اعـالم کـرد و پس از 

آن، حضـور نیروهـای ایتـالف در ایـن کشـور بـه نحـو محسوسـی تقلیـل 

یافـت. بـا ایـن همه، داعش هنـوز در عراق فعالیت زیرزمینی و هسـته  یی 

دارد و حمـالت پراکنـده  و مرگ بـاری انجـام می دهـد.

ناتـو از سـال ۲۰۱۷ بـه وزارت دفـاع عـراق کمک هـای مستشـاری ارایـه 

می کنـد و بـه نیروهـای امنیتـی ایـن کشـور نیـز آمـوزش می دهـد. تعداد 

نیروهـا کـه قـرار بود ۵۰۰ نفر باشـد هم اینک بـه دلیل پاندمـی کرونا به 

۳۰۰ نفر رسـیده اسـت.

دولتمسووالنهرفتارمنیکندحکومتمرصوف،اقتصادفراموششده موضوعقیمتهاقابلنگرانینیستنبودذخیرهگاهها،فرصتیابیمافیا
مطابــق قانــون اساســی بــازار آزاد مطابــق بــه عرضه و تقاضاســت 
و بــه ایــن خاطــر کنتــرول نمی شــود کــه دولــت در بــازار دخیــل 
ــود، دوازده  ــام می ش ــه تم ــازار ده روپی ــه در ب ــت. کاالیی ک نیس
ــان کاال را کســی  ــه هم ــروش می رســد، در حالی ک ــه ف ــه ب روپی
ــه ایــن خاطــر مارکیــت  ــه روپیــه هــم نمی خــرد. ب ــا ن هشــت ی
مطابــق بــه سیســتم مارکیــت جهانــی اســت، همیــن کــه عرضــه 
ــود  ــم ارزان می ش ــت آن ه ــود، قیم ــاد ش ــازار زی ــا در ب و تقاض
ــد  ــا بلن ــود، قیمت ه ــم ش ــا ک ــه و تقاض ــه عرض و در صورتی ک
مــی رود. در بیســت روز اخیــر، عواملــی چــون اعتصــاب موترهــای 
باربــری و مســاله آتش ســوی بنــدر اســام قلعه در هــرات باعــث 
ــر  ــازار شــد. در ایــن مــدت یــک موت ــد رفتــن قیمت هــا در ب بلن
باربــری هــم از بنــادر گمــرک و طــی مراحــل نشــد و انتقاالتــی 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت ک ــورت نگرف ــور ص ــل کش ــه داخ ــم ب ه
ــرات  ــوزی ه ــاله آتش س ــن مس ــت. عمده تری ــون پابرجاس هم اکن
اســت کــه حــدود یک هــزار کانتینــر مــواد ســوختی از بیــن رفــت 
ــت  ــا گذش ــد و ب ــاول ش ــور و چپ ــر چ ــر دیگ ــزار کانتین و یک ه
چندیــن روز، تاهنــوز ایــن بنــدر اســت و دولــت هــم توجــه خاصی 
ــازار از  ــا در ب ــه قیمت ه ــوده ک ــی ب ــن عوامل ــرده. ای ــه آن نک ب
25درصــد شــروع تــا 100درصــد افزایــش یافــت. مــا بــا دولــت 
ــاون اول  ــده و مع ــت ش ــور صحب ــا رییس جمه ــم، ب ــاس داری تم
ــن راســتا تعییــن کــرده  ریاســت جمهوری هــم کمیســیونی در ای
اســت. کار جریــان دارد؛ امــا امکاناتــی وجــود نــدارد. چیــزی کــه 
ــده به نظــر  ــاق تجــارت نگران کنن ــرای ســکتور خصوصــی و ات ب
می رســد ایــن اســت کــه دولــت در بســیاری از مســایل به ویــژه 
ــه موضوعــات اقتصــادی  سیاســی و امنیتــی مصــروف اســت و ب

ــد.  ــان نمی ده ــدی نش ــاد عاقه من زی

ــه آن  ــی اســت ک ــی حیات ــک موضــوع خیل ــازار ی در بحــث ب
ــرای محصــوالت یــک کشــور  ایجــاد ذخیره گاه هاســت کــه ب
مهــم و ضــروری اســت و تقریبــا اکثــر کشــورها دارنــد؛ مثــا 
در بنــدر اســام قلعه انفجــار شــد و قیمت هــا در بــازار دو 
ــتگی  ــه وابس ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. ای ــش یاف ــر افزای براب
افغانســتان بــه یــک کشــور خیلــی باالســت. یعنــی وابســتگی 
ــات  ــن اتفاق ــث ای ــور در واردات، باع ــک کش ــه ی ــرف ب ص
می شــود. حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی در بحــث اقتصــادی 
مطــرح می باشــد و مهــم ایــن اســت کــه دولــت بایــد پانــی 
ــا  ــد ی ــوادث کن ــن ح ــرعت جایگزی ــه س ــد و ب ــته باش داش
ــران،  ــا بح ــارزه ب ــت مب ــی و در جه ــوالت غذای ــرای محص ب
ذخیره هایــی داشــته باشــند کــه در صــورت بیشترشــدن 
ــد. ــردم باش ــای م ــخگوی نیازه ــا پاس ــن ذخیره ه ــران، ای بح

 متاســفانه در بعضــی از ســکتورهای خصوصــی به ویــژه 
ــد و آن هــا ســود  ــا نقــش بیشــتری دارن ــرژی، مافی ســکتور ان
را در ایــام ســردی یــا فصــل زمســتان می بیننــد. در حالی کــه 
ــش  ــا افزای ــی تقاض ــا وقت ــت، طبیعت ــازار آزاد اس ــم ب می بینی
ــاد می شــود. در زمســتان تقاضــای گاز  ــم زی ــد، عرضــه ه یاب
زیــاد می شــود، اگــر بــازار آزاد باشــد، نــه تنهــا کــه قیمت هــا 
ــاد شــود. در  ــود واردات زی ــل خودبه خ ــد، ب ــدا نکن ــش پی افزای
ــت های  ــود، دس ــر می ش ــا دوبراب ــه قیمت ه ــن وضعیتی ک چنی
ــا  ــار ب ــن رفت ــس ای ــد، پ ــل اســت و کار می کنن ــی دخی مافیای

ــازار آزاد در تناقــض اســت. فلســفه وجــودی ب

ــای  ــی نهاده ــل و برخ ــاروالی کاب ــارت، ش وزارت تج

تجــارت  وزارت  نظــارت می کننــد.  بــازار  از  دیگــر 

را در  بررســی هایی  اخیــر  و صنعــت در چنــد روز 

مــورد ادعاهــا مبنــی بــر افزایــش قیمت هــا در بــازار 

بعضــی  کــه  داد  نشــان  بررســی ها  و  داد  انجــام 

بــه گونــۀ خــودرس  تیــل در کابــل  تانک هــای  از 

بودنــد.  داده  افزایــش  را  قیمت هــا 

بــاز شــده، مــرز تورخــم  بنــدر اســالم قلعه  حــاال 

ــت،  ــاز اس ــه روی واردات کاال ب ــا ب ــت، مرزه ــاز اس ب

ــد  ــرده بودن ــت ک ــم حرک ــری از تورخ ــای بارب موتره

کــه حــاال بــه کابــل رســیده و نگرانــی در ایــن زمینــه 

ــب  ــودجو و منفعت طل ــراد س ــی اف ــا برخ ــت، ام نیس

ــد. ــی کردن ــه گران فروش ــدام ب ــر اق ــن اواخ در ای

اســت.  داده  وضاحــت  قانــون  قســمت  ایــن  در   

ــد، کســانی که خــالف  وزارت تجــارت بررســی می کن

قانــون اقــدام بــه گران فروشــی کردنــد، شناســایی و 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــورد قانون برخ

ــود را  ــدات خ ــا تولی ــی، م ــواد خوراک ــوص م در خص

داریــم، بــه انــدازۀ داریــم کــه نیازمندی هــا را تامیــن 

دارد،  وجــود  بیشــرت  مشــکلی که  امــا  می کنــد؛ 

ــورت  ــه ص ــه ب ــتند ک ــی هس ــواد نفت ــندگان م فروش

خــودرس اقــدام بــه گران فروشــی می کننــد.

ــش  ــی افزای ــواد خوراک ــت م ــو قیم ــدی بدین س ــفانه از چن متاس

نرخ هــا  بــر  دکانــداران  ســپس  و  تاجــران  روزبــه روز  و  یافتــه 

ــال از  ــا اص ــم ی ــط ه ــادی ذی رب ــر، نه ــوی دیگ ــد. از س می افزاین

وضعیــت تــودۀ مــردم خــرب ندارنــد یــا هــم نظاره گــر اوضــاع 

بــه ســتوه آورده و  هســتند. در شــهر کابــل گرانــی، مــردم را 

انتقــادات شــهروندان هــم بلنــد شــده. افزایــش بی پیشــینه قیمــت 

مــواد، هرچنــد دالیــل دیگــر هــم دارد، امــا عمده تریــن دلیــل آن، 

بسته شــدن شــاهراه ها در نتیجــه ناامنــی و جنــگ اســت کــه 

ــودن  ــده موجــود )مبهــم ب ــت نگران کنن ــا پیش آمــد وضعی ــا ب طبع

ــار  ــت فش ــز تح ــی نی ــت فعل ــتان( حکوم ــی افغانس ــده سیاس آین

ــرات  ــوا تاثی ــب وکار و نرخ ون ــازار کس ــر ب ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــی ق روان

منفــی وارد کــرده اســت. بــدون شــک، مخالفــان نظامــی حکومــت 

ــت  ــت دس ــای حکوم ــردن پایه ه ــرای فلج ک ــردم، ب ــمنان م و دش

بــه هــر نــوع اقدامــی کــه وضعیــت اقتصــادی و اجتامعــی را بدتــر 

ــد فشــار اجتامعــی  ــن شــگرد می خواهن ــا ای ــد و ب ســازند، می زنن

ــازند.  در  ــم س ــدازی را فراه ــه بران ــدید و زمین ــت تش ــر حکوم را ب

ایــن میــان، دولــت و نهادهــای مســوول هــم در ایــن کنــرتول 

ــون  ــای قان ــر مبن ــت ب ــد. حکوم ــی نکرده ان ــدام عمل ــته و اق نداش

اساســی، مســوولیت تامیــن امنیــت و تامیــن رفــاه شــهروندان 

ــت در  ــه حکوم ــاهدیم ک ــا ش ــی م ــون دارد، ول ــوب قان را در چارچ

ایــن مــورد یــا ناتــوان بــوده و یــا هــم بی خــرب و یــا نظاره گــر. 

شــهرداری ها در کابــل و دیگــر والیت هــا در قســمت تعییــن نــرخ 

مســووالنه رفتــار منی کننــد و وزارت تجــارت نیــز نظــارت و ارزیابــی 

ــدارد. ــران ن ــرد تاج ــق از عملک دقی

دیدگاه شام

ضیا موسوی؛ فواد احمدی؛ حسن روحانی؛ خان جان الکوزی؛ 

فارغ التحصیل اقتصادسخنگوی وزارت تجارت و صنعتآگاه اقتصادی رییس اتاق تجارت و صنایع

جمهوری خـواه  حـزب  آینـده  رس  بـر  موضـوع 

و  طرفـداران  بیـن  حـزب  ایـن  در  شـکاف  اسـت. 

مخالفان ترمپ به اوج خود رسیده است. 

ترمـپ اعـالم کـرده اسـت که یـک مـاه پـس از پایان 

دوره زمامـداری خـود، در ارتبـاط بـا آینـده این حزب 

دویچه ولـه،  گـزارش  بـه  کـرد.  خواهـد  سـخرنانی 

کنفرانـس سـه روزه اتحادیـه محافظـه کاران امریـکا 

کار  بـه  آغـاز  فلوریـدا  ایالـت  در  فـربوری   ۲۵ روز 

ف می کنـد. 

گزارشـی  انتشـار  بـا  »سـی ان ان«  خـربی  رسـتنده 

اعـالم کـرده که دونالـد ترمپ، رییس جمهوری سـابق 

امریـکا، در ایـن کنفرانـس حضـور خواهـد یافـت.

»سـی ان ان« اعـالم کـرده کـه موعـد سـخرنانی دونالد 

ترمـپ روز ۲۸فـربوری، در روز پایانـی ایـن کنفرانـس 

بود. خواهـد 

منابـع مطلـع به خربنـگار »سـی ان ان« اطـالع داده اند 

دولـت  عملکـرد  از  شـدید  انتقـاد  ضمـن  ترمـپ  کـه 

بایـدن و به ویـژه انتقـاد از سیاسـت گشـایش مرزهـای 

جمهوری خـواه  حـزب  آینـده  موضـوع  بـه  امریـکا، 

خواهـد پرداخت. این نخسـتین حضور سیاسـی ترمپ 

یک مـاه پـس از تـرک کاخ سـفید اسـت. 

موضـوع اسـتیضاح دوم ترمـپ و همراهـی برخـی از 

طـرح  بـا  جمهوری خـواه  سـناتورهای  و  مناینـدگان 

اسـتیضاح او باعث شـکاف در این حزب شـده اسـت.

سـخرنانی تنـد میچ مک کانـل علیه ترمـپ و همچنین 

پاسـخ ویرانگـر ترمـپ بـه اظهـارات رییـس فراکسـیون 

جمهوری خواهـان در مجلس سـنا به شـکاف سیاسـی 

در ایـن حـزب دامن زده اسـت.

گفته انـد  »سـی ان ان«  خربنـگار  بـه  مطلـع  منبـع  دو 

کـه مایـک پنـس، معـاون وقـت دونالـد ترمـپ، دعوت 

رشکـت در ایـن کنفرانـس را رد کـرده اسـت.

ایـن  سـازمان دهندگان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

در  پنـس  کـه  کرده انـد  امیـدواری  ابـراز  کنفرانـس 

تصمیـم خـود مبنـی بر عدم رشکـت در ایـن کنفرانس 

تجدیـد نظـر کنـد.

***

یک ماه پس از ترک کاخ سفید

بازگشت ترمپ به جهان سیاست


